
Mój krok z Jezusem 

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

zastosować to w swoim życiu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus i szabat (część 2) 

Znak zbawienia 

 

W poprzednim temacie zobaczyliśmy, że szabat jest znakiem tego, że Jezus Chrystus jest naszym 

Stwórcą i Zbawicielem i że zarówno nasze życie, jak i nasze zbawienie zawdzięczamy tylko Jemu. 

Szabat przypomina nam, że to Bóg dał na życie i że nie możemy w żaden sposób naszymi uczynkami 

zasłużyć na zbawienie. Szabat można właściwie zrozumieć tylko wtedy, gdy postrzega się go jako 

wyraz wiecznej ewangelii. Szabat wyraża wszystko, co Jezus Chrystus dla nas znaczy. Reprezentuje 

to, co Jezus już zrobił, co robi teraz i co jeszcze dla nas zrobi. Jest obietnicą, że Bóg pokona grzech 

i całkowicie przywróci relację między Nim a człowiekiem. Jednak z czasem wszystko to się zacierało 

i kiedy Jezus przyszedł na ten świat to szabat w oczach ludzi w ogóle nie miał właściwego znaczenia. 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie uczynili go straszliwym ciężarem poprzez wprowadzenie ogromnej liczby 

ludzkich nakazów i zakazów. Szabat nie był już radością i w ogóle nie był wyrazem wiecznej ewangelii. 

Jezus przyszedł, aby przywrócić szabatowi jego prawdziwe znaczenie. Pokazał, że szabat jest darem 

kochającego Boga dla ludzi. Powiedział: "Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowieka dla 

sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu" (Ewangelia Marka 2,27-28). 

Jezus zachowywał szabat zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, jako dzień radości, uwielbienia Boga 

i społeczności. Przeczytaj poniższe teksty biblijne i zobacz, jak Jezus podchodził do szabatu! 

Ewangelia Mateusza 12,1:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ewangelia Mateusza 12,9-14:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ewangelia Marka 1,21.29-31:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Ewangelia Łukasza 4,16:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Jako Stwórca, Jezus odpoczął w szabat, pobłogosławił i poświęcił go. Kiedy Jezus stał się człowiekiem, 

święcenie szabatu było dla niego czymś oczywistym i naturalnym. Konsekwentnie ignorował On 

zasady ustanowione przez człowieka i zachowywał szabat tak, jak nakazuje Słowo Boże. Ze 

szczególną radością uzdrawiał ludzi w szabat oraz okazywał im miłość i dobroć Boga (por. Ewangelia 

Marka 1,21-31; 3,1-6; Ewangelia Jana 5,8-9; 9,14). 

Ewangelia Łukasza 13,10-17 

Co ta historia mówi o Jezusie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Czego dowiadujemy się o cierpiącej kobiecie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Czego ta historia uczy nas o szabacie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Ta kobieta miała nie tylko chore ciało, ale była także obciążona duchowo, wykluczona społecznie 

i wycieńczona psychicznie. W tamtych czasach choroba była postrzegana jako kara od Boga. Jezus 

widział ogrom cierpienia tej kobiety i uzdrowił ją całkowicie fizycznie, psychicznie, społecznie 

i duchowo. Kiedy ją dotknął wyprostowała się i pierwszą rzeczą jaką zobaczyła było przyjazne oblicze 

Jezusa. Właśnie tym szabat ma być dla nas dzisiaj. Czasem w którym nasze spojrzenie kieruje się na 

piękny charakter Jezusa oraz zbawienie w Nim.  

Ewangelia Łukasza 23,54-24,1 

W którym dniu Jezus został ukrzyżowany?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Którego dnia Jezus spoczął w grobie?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Którego dnia powstał z martwych? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kiedy Jezus stwarzał niebo i ziemię, ukończył wszystkie swoje dzieła szóstego dnia i odpoczął w szabat 

(Księga Rodzaju 1,31-2,3). Jako Zbawiciel uczynił to samo. Został ukrzyżowany szóstego dnia 

tygodnia, w piątek, i kiedy umierał wykrzyknął: "Wykonało się!" (Ewangelia Jana 19,30) . W szabat 

odpoczywał w grobie i powstał z martwych pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę. Szabat przypomina 

nam o tym, co Jezus osiągnął dla nas przez swoją śmierć na krzyżu. On pokonał zło i w końcu zniszczy 

też grzech i śmierć. Pewnego dnia powróci i stworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie będziemy żyć 

w społeczności z Nim (2 List Piotra 3,13; Księga Apokalipsy 21,1-5). Szabat przypomina nam, że Bóg 

przywróci wszystko to, co zostało utracone przez grzech.  

Księga Izajasza 66,22-23 

Jakie znaczenie będzie miał szabat na nowej ziemi? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Na nowej ziemi będzie tak jak w raju przed upadkiem w grzech. Każdego szabatu będziemy 

odpoczywać i wielbić Boga w tym świętym i błogosławionym dniu. Dokładnie tak, jak Bóg to 

zaplanował od początku. I tak przez całą wieczność. 

3 


