
LB 45: ŚWIĘCENIE SZABATU W PRAKTYCE 

Cele 

• Pokazać, co Biblia mówi na temat przestrzegania szabatu. 

• Wyjaśnić, że święcenie szabatu wyraża zbawienie przez Jezusa Chrystusa. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji o przestrzeganiu szabatu tak, jak Bóg tego 
pragnie. 

Wprowadzenie 

Szabat jest darem, który przypomina nam, że Jezus jest naszym Stwórcą 
i Zbawicielem. Jednak kiedy Jezus żył na tej ziemi, to dla większości ludzi szabat 
był dokładnym przeciwieństwem tego, czym powinien być. Istniały niezliczone 
przepisy wymyślone przez ludzi, które czyniły przestrzeganie szabatu czymś 
niezwykle męczącym. Jezus pokazywał ludziom, czym jest szabat według 
pierwotnego zamierzenia i przez to ciągle wchodził w konflikt z uczonymi 
w Piśmie i faryzeuszami.  

Ewangelia Marka 2,23-27 

• Co Jezus mówi na temat znaczenia szabatu? 

• Co mówi On na temat obchodzenia tego dnia? 

Ewangelia Marka 3,1-6 

• Co ta historia mówi nam o Jezusie? 

• Czego możemy się nauczyć z tej historii o przestrzeganiu szabatu? 

Szabat został stworzony dla nas, ludzi, a nie na odwrót. Ten dzień ma pomagać 
nam w tym, byśmy żyli w głębszej relacji z Bogiem i z naszymi bliźnimi. Mamy 
go tak święcić, aby zachować jego pierwotne znaczenie. Biblia nie podaje nam 
pełnego zestawu przepisów mówiących o tym, co można, a czego nie można 
robić w szabat. Zamiast tego podaje nam ogólne zasady, którymi mamy się 
kierować, święcąc szabat.  

 

1 

Jakie ogólne zasady święcenia szabatu znajdujesz w poniższych tekstach 
biblijnych? 

✓ Księga Wyjścia 16,22-24 

✓ Księga Wyjścia 20,8-11 

✓ Księga Wyjścia 34,21 

✓ Księga Nehemiasza 13,15-19 

✓ Księga Izajasza 58,13-14 

✓ Ewangelia Łukasza 4,16 

✓ Ewangelia Marka 1,21.29-34 

Wszystko, co Bóg mówi o szabacie, pomaga nam pełniej doświadczać tego daru 
w naszym osobistym życiu. Bóg chce, abyśmy obchodzili Jego święty dzień w 
taki sposób, aby nasza relacja z Nim stawała się coraz głębsza, a nasze zaufanie 
do Niego wzrastało. On chce, aby odpoczynek w dniu szabatu pomagał nam 
odpoczywać w Jego zbawieniu. Wszystko, co służy temu celowi, jest 
prawdziwym przestrzeganiem szabatu. Obejmuje to czytanie, słuchanie, 
rozważanie, mówienie i śpiewanie o Bogu i Jego Słowie, a także odkrywanie 
Jego stworzenia i cieszenie się nim. Jezus pokazał nam, że powinniśmy Go w 
szabat czcić razem z innymi wierzącymi podczas nabożeństwa i że powinniśmy 
pomagać innym ludziom. Poprzez szabat Bóg błogosławi nam na wiele 
sposobów. Pomaga nam się uspokoić, naładować baterie, zastanowić nad 
naszym życiem oraz na nowo zbliżyć się do Jezusa.  

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co stało się dla ciebie ważne w temacie szabatu?  

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

• Czy z miłości do Jezusa chcesz zachowywać szabat tak, jak On tego chce? 
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