
W pierwszym wieku chrześcijanie byli w większości uważani za żydowską sektę. 
Natomiast Żydzi mieli złą reputację w Cesarstwie Rzymskim z powodu buntów 
przeciwko rzymskim okupantom, więc coraz więcej chrześcijan próbowało się 
od nich dystansować. Z tego powodu niektórzy chrześcijanie zaczęli obchodzić 
oprócz szabatu także niedzielę, która była czczona przez pogan jako dzień 
słońca. Począwszy od trzeciego wieku szabat był coraz częściej przestrzegany 
jako dzień postu i dlatego w porównaniu z niedzielą tracił na wartości w oczach 
ludzi. W tym czasie również zaczęto niedzielę nazywać „Dniem Pańskim”. 

Kiedy cesarz Konstantyn chciał zjednoczyć swoje imperium, zakończył 
prześladowania chrześcijan i uczynił chrześcijaństwo religią państwową. 
7 marca 321 roku ogłosił niedzielę ustawowym dniem świętym. Napisał: 
„Wszyscy sędziowie i mieszkańcy miast, łącznie z robotnikami wszelkiej sztuki, 
spoczną w czcigodnym dniu słońca”. Kilka dziesięcioleci później, na soborze 
w Laodycei w 364 r. Kościół poszedł w ślady Konstantyna i uchwalił, że już nie 
należy święcić szabatu, lecz tylko niedzielę. Tak więc zmiana dnia odpoczynku 
z szabatu na niedzielę nie wynika z biblijnego przesłania, lecz z tradycji 
kościelnej. „Kościół (katolicki) przeniósł święcenie szabatu na niedzielę na mocy 
boskiego, nieomylnego autorytetu… Protestanci, którzy twierdzą, że Biblia jest 
jedyną regułą wiary, nie mają podstawy do tego, by święcić niedzielę” (The 
Question Box, The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, 4). 

Ewangelia Mateusza 5,17-20 

• Co Jezus powiedział o ważności prawa Bożego i próbach jego zmiany? 

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co w temacie szabatu stało się dla ciebie ważne?  

• Czy rozumiesz, że szabat jest Bożym dniem odpoczynku?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Czy chcesz zachowywać szabat z miłości do Jezusa? 
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LB 44: ZMIANA DNIA ODPOCZYNKU 

Cele 

• Pokazać, który dzień tygodnia jest szabatem. 

• Wyjaśnić, że w Nowym Testamencie nie ma mowy o święceniu niedzieli, 
natomiast jest mowa o tym, że pierwsi chrześcijanie święcili sobotę.   

• Zachęcić do podjęcia decyzji o przestrzeganiu szabatu. 

Wprowadzenie 

Szabat jest pomnikiem, który zawsze przypomina nam, kim jest Jezus, co już dla 
nas zrobił i co jeszcze dla nas uczyni. Jest to pomnik stworzenia, odkupienia 
przez Jezusa Chrystusa w przeciwieństwie do zbawienia z uczynków, znak 
autorytetu Boga i czci należnej Bogu. Jest to obietnica, że Bóg przywróci 
wszystko, co zostało utracone przez grzech. Jednak który dzień tygodnia jest 
szabatem? 

Ewangelia Łukasza 23,50-24,1 

• Jak w tym fragmencie określone są poniższe dni tygodnia? 

Zauważ, jak piątek, sobota i niedziela są nazwane w tych wersetach! 

Jezus został ukrzyżowany w piątek. Nazywamy ten dzień Wielkim Piątkiem. 
W Ewangelii Łukasza 23,54 ten dzień jest nazwany dniem przygotowania. Po 
nim nastąpił szabat, w którym uczniowie odpoczywali zgodnie z przykazaniem 
(Ewangelia Łukasza 23,56). Dzień następujący po szabacie nazwany jest 
pierwszym dniem tygodnia. Tego dnia Jezus powstał z martwych (Ewangelia 
Łukasza 24,1). Nazywamy ten dzień Niedzielą Wielkanocną.  

Jest więc jasne, że szabat jest siódmym, a niedziela pierwszym dniem tygodnia. 
Potwierdza to również fakt, że w wielu językach sobota jest po prostu 
nazywana szabatem, na przykład Sabbado (hiszpański), Subbata (rosyjski) lub 
As-Sabt (arabski). W języku polskim środa wzięła swoją nazwę stąd, że  jest 
w środku tygodnia. Jest tak tylko wtedy, kiedy tydzień zaczyna się od niedzieli, 
a kończy na sobocie. 

Spojrzenie do różnych słowników daje nam również jasną odpowiedź, który 
dzień oryginalnie jest pierwszym, a który siódmym dniem tygodnia. 
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• szabat [hebr.], szabas, w judaizmie 7. dzień tygodnia (sobota), kultowy dzień 
odpoczynku trwający od piątkowego do sobotniego zachodu słońca 
(„Encyklopedia PWN”).  

• niedziela, Dzień Pański, pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu chrześc. (łac. 
Dies Dominica), obchodzony jako święto na pamiątkę zmartwychwstania 
Jezusa („Encyklopedia PWN”).  

• niedziela – dzień tygodnia występujący pomiędzy sobotą a poniedziałkiem. 
Według normy ISO 8601 rozumiany jako siódmy. W tradycji biblijnej – 
chrześcijańskiej, żydowskiej jest dniem pierwszym (wikipedia.pl).  

• kalendarz – od 1.1.1976 już nie niedziela, ale poniedziałek jest pierwszym 
dniem tygodnia („Der große Brockhaus, Lexikon in 26 Bänden“). 

Ewangelia Łukasza 4,16 

• Co Jezus robił w szabat? 

Dla Jezusa zachowywanie szabatu było czymś naturalnym – w końcu sam go 
ustanowił w raju jako Stwórca i potwierdził w Dziesięciu Przykazaniach jako 
Prawodawca. Jezus ciągle wchodził w konflikt z faryzeuszami i uczonymi 
w Piśmie, ponieważ nie przestrzegał ustanowionych przez nich zasad, ale 
obchodził szabat tak, jak to było zamierzone od samego początku (Ewangelia 
Mateusza 12,1–14; Ewangelia Marka 1,21; 2,23-28; 3,1-6; 6,2; Ewangelia 
Łukasza 4,31; 6,1-11; 13,10-17; 14,1-6; Ewangelia Jana 9,14). On przywrócił  
pierwotne znaczenie szabatu.  

Ewangelia Mateusza 24,20 

• Jakie instrukcje dał Jezus swoim uczniom w kwestii ucieczki z Jerozolimy? 

Patrząc prawie 40 lat w przyszłość, Jezus opisał oblężenie i zniszczenie 
Jerozolimy w 70 roku. Powiedział swoim uczniom, aby na dany znak uciekali 
z miasta. Mieli też modlić się o to, aby ich ucieczka nie wypadła w szabat. 
Najwyraźniej Jezus założył, że Jego uczniowie nadal będą przestrzegać szabatu 
40 lat po Jego wniebowstąpieniu. 
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Jak pierwsi chrześcijanie obchodzili szabat? 

✓ Dzieje Apostolskie 13,42-44 

✓ Dzieje Apostolskie 16,13 

✓ Dzieje Apostolskie 17,2 

✓ Dzieje Apostolskie 18,4 

Pierwszy dzień tygodnia jest wspomniany tylko osiem razy w Nowym 
Testamencie. Co działo się w tym dniu? 

✓ [1] Ewangelia Mateusza 28,1 (por. [2,3] Ew. Marka 16,2.9; 
[4] Ew. Łukasza 24,1; [5] Ew. Jana 20,1) 

✓ [6] Ewangelia Jana 20,19 

✓ [7] Dzieje Apostolskie 20,7 

✓ [8] 1 List do Koryntian 16,1-2 

Biblia mówi, że Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia, ale nigdzie nie 
wspomina, że szabat został przeniesiony z soboty na niedzielę – uroczystość 
Chrztu oraz Wieczerzy Pańskiej upamiętnia Jego zmartwychwstanie (List do 
Rzymian 6,4; 1 List do Koryntian 11,26). Nawet kiedy tydzień później ukazał się 
znowu swoim uczniom pierwszego dnia tygodnia, nie powiedział nic o zmianie 
dnia odpoczynku. W Dziejach Apostolskich 20,7 nie jest opisane normalne 
nabożeństwo, lecz pożegnalne spotkanie odbywające się wieczorem, ponieważ 
Paweł miał udać się w podróż następnego dnia. W 1 Liście do Koryntian 16,1-2 
nie ma wzmianki o tym, by zbiórka miała odbywać się podczas nabożeństwa. 
Wierni mieli odkładać pieniądze w swoich domach. Faktycznie nie ma ani 
jednego tekstu biblijnego, który by mówił, że dzień odpoczynku został 
przeniesiony z siódmego dnia tygodnia na pierwszy. 

Od szabatu do niedzieli 

Jak i kiedy dzień odpoczynku został zmieniony? W czasach apostolskich nie 
znajdujemy śladu święcenia niedzieli. Gdyby rzeczywiście apostołowie uznali 
przykazanie o szabacie za nieważne, wywołałoby to gwałtowną reakcję, która 
pozostawiłaby wyraźny ślad na kartach Nowego Testamentu. Jednak nie ma 
o tym żadnej wzmianki. Apostołowie nic nie wiedzieli o święceniu niedzieli.  
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