Z problematyki biblijnej i wyznaniowej (4)

Emanuel Salmaj

Sabat

 dzieñ pañski

1

Wydawnictwo DUCH CZASÓW
43-300 Bielsko-Bia³a, skr. poczt. 411
tel./fax (033) 811 73 44

2

W obecnych, znamiennych czasach, ma³o ludzi naprawdê wiêci jaki dzieñ
tygodnia. Dotyczy to tak¿e osób uwa¿aj¹cych siê za chrzecijan, którzy za dzieñ
wiêty uznaj¹ niedzielê, ale traktuj¹ j¹ raczej jako okazjê do odpoczynku, spotkañ
rodzinnych i towarzyskich albo rodzinnych zakupów w supermarketach. Nie jest
ona dla nich dniem wiêtym, przeznaczonym g³ównie na spo³ecznoæ z Bogiem
lecz raczej dniem, w którym wyrusza siê na wycieczkê, na mecz, czy w inne podobne miejsca. I choæ tego dnia wielu z nich udaje siê tak¿e do kocio³ów, to
zdecydowana wiêkszoæ stara siê ten czas wykorzystaæ dla w³asnej przyjemnoci,
niemal zupe³nie zapominaj¹c o Bogu.
S¹ jednak ludzie, którzy maj¹ inny obyczaj i przestrzegaj¹ inny dzieñ tygodnia. To biblijni chrzecijanie, wiêc¹cy  jak twierdz¹  rzeczywisty siódmy dzieñ
tygodnia, sobotê (Sabat). Podchodz¹ oni bardzo powa¿nie do tej sprawy, w soboty nie pracuj¹ zawodowo i nie wykonuj¹ ¿adnych zwyk³ych prac domowych, a sam
Sabat wiêc¹ doæ oryginalnie: od zachodu s³oñca w pi¹tek, do zachodu s³oñca
w sobotê.
To oczywicie zwraca uwagê i rodzi komentarze, tym bardziej, ¿e musz¹ sobie
oni radziæ z prac¹ zawodow¹  nie tak ³atwo, zw³aszcza dzi, znaleæ pracê
z wszystkimi wolnymi sobotami w roku  nie³atwo te¿ byæ «odmieñcem» w rodowisku ludzi wierz¹cych inaczej lub lekcewa¿¹cych kwestie religijne.
Rodz¹ siê pytania:
 Dlaczego w³anie sobota?
 Dlaczego od pi¹tku wieczór, do soboty wieczór?
 Czym wiêc jest niedziela?
 Czy nie ³atwiej by³oby z reszt¹ chrzecijañstwa wiêciæ niedzielê?
 I czy w ogóle jest to wa¿ne, który dzieñ siê wiêci?
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Pochodzenie Soboty (Sabatu)
Przyczyn i pocz¹tku wiêcenia Sabatu nale¿y poszukiwaæ u kolebki historii
Ziemi i cz³owieka. Wtedy, gdy Najwy¿szy moc¹ Swego S³owa (Ps 33,6.9) z chaosu i nicoci wyprowadza³ nasz glob, i Ziemiê  wczeniej niekszta³town¹ i pró¿n¹ (1 Mj¿ 1,2 BG)  uczyni³ piêkn¹ B³êkitn¹ Planet¹, z ca³ym jej bogactwem
ró¿norodnych form ¿ycia  flor¹ i faun¹  i Cz³owiekiem, którego stworzy³ na
swój obraz i podobieñstwo (1 Mj¿ 1,26-28), i którego uczyni³ panem ziemskiego stworzenia.
Ksiêga Rodzaju sprawozdaje, ¿e wszystkie rzeczy materialne zosta³y stworzone w szeciu dniach, i w ocenie Boga wszystkie by³y bardzo dobre. I nasta³
wieczór i nasta³ poranek  dzieñ szósty (1 Mj¿ 1,31).
(W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Biblia inaczej dzieli czas, i granic¹ kolejnej doby nie jest  jak do tego przywyklimy  rodek nocy [pó³noc], ale wieczór, a cilej: zachód s³oñca. Rol¹ s³oñca, a potem ksiê¿yca i gwiazd, jest oddzielanie dnia od nocy, oznaczanie pór, dni i lat (1 Mj¿ 1,14-18).I st¹d, gdy tarcza
s³oneczna znika za horyzontem, rozpoczyna siê kolejny dzieñ. Dlatego odnonie
wszystkich dni wi¹tecznych  zarówno tygodniowego Sabatu, jak i innych [symboliczno-obrzêdowych] sabatów, Bóg mówi: [...] od wieczora do wieczora bêdziecie obchodzili sabat wasz[3 Mj¿ 23,32] ).
Jednak w dniu szóstym nie zosta³o ukoñczone Bo¿e dzie³o stworzenia, gdy¿
Najwy¿szy postanowi³ ustanowiæ niezmienny porz¹dek czasu, który odt¹d po wsze
czasy mia³ wyznaczaæ rytm ¿ycia cz³owieka  sta³y rytm naszej pracy i odpoczynku. I tak w 1 Mj¿ 2,1-3 czytamy:
Tak zosta³y ukoñczone niebo i ziemia oraz ca³y ich zastêp.
I ukoñczy³ Bóg w siódmym dniu dzie³o swoje, które uczyni³, i odpocz¹³ dnia siódmego od wszelkiego dzie³a, które uczyni³. I pob³ogos³awi³ Bóg dzieñ siódmy, i powiêci³ go, bo w nim odpocz¹³
od wszelkiego dzie³a swego, którego Bóg dokona³ w stworzeniu.
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£atwo zauwa¿yæ, ¿e siódmy dzieñ tygodnia, Sabat, zosta³ wyró¿niony przez
Boga na trzy ró¿ne sposoby. Stwórca: 1. odpocz¹³ dnia siódmego, 2. pob³ogos³awi³ dzieñ siódmy, 3. i powiêci³ go. A wszystko to uczyni³ nie dla Siebie
samego, lecz dla cz³owieka, czyni¹c z Sabatu szczególny dar.
 Odt¹d, naladuj¹c Boga, cz³owiek  ka¿dy cz³owiek!  ma obowi¹zek, a zarazem przywilej odpoczynku w siódmym dniu tygodnia. Zosta³o to potwierdzone
w IV przykazaniu Dekalogu, gdzie Bóg mówi:
Pamiêtaj o dniu sabatu, aby go wiêciæ [...] Gdy¿ w szeciu
dniach uczyni³ Pan niebo i ziemiê, i morze, i wszystko, co w nich
jest, a dnia siódmego odpocz¹³. Dlatego Pan pob³ogos³awi³ dzieñ
sabatu i powiêci³ go (2 Mj¿ 20,8-11).
 Odt¹d ka¿dy cz³owiek mo¿e korzystaæ z b³ogos³awieñstwa przypisanego do
tego dnia. Potwierdza to prorok Izajasz, gdy pisze:
Jeli powstrzymasz swoj¹ nogê od bezczeszczenia sabatu, aby
za³atwiaæ swoje sprawy w moim dniu wiêtym, i bêdziesz nazywa³
sabat rozkosz¹, a dzieñ powiêcony Panu godnym czci, i uczcisz go
nie odbywaj¹c w nim podró¿y, nie za³atwiaj¹c swoich spraw i nie
prowadz¹c pustej rozmowy. Wtedy bêdziesz siê rozkoszowa³ Panem, a Ja sprawiê, ¿e wzniesiesz siê na wy¿yny ziemi, i nakarmiê
ciê dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzek³y (I¿ 58,13.14).
 Ka¿dy mo¿e te¿ korzystaæ ze wiêtoci Sabatu. Wed³ug etymologii s³owo
wiêty (gr. hagios), znaczy odmienny, oddzielony. S³owo hagios ma bezporedni zwi¹zek z Bogiem, z Bo¿¹ Obecnoci¹. wi¹tynia by³a hagios, poniewa¿
by³a ró¿na od innych budynków i zamieszka³a w niej chwa³a Bo¿a (2 Mj¿ 25,8;
40,34), biblijny chrzecijanin jest hagios, bo ró¿ni siê od ludzi tego wiata, a w
jego sercu mieszka Bóg (Jan 17,14; 14,23).  Na tej samej zasadzie Sabat, jako
Dzieñ Pañski (2 Mj¿ 20,11; por. Mk 2,28), jest hagios, gdy¿ zosta³ oddzielony od
zwyk³ych dni tygodnia, stanowi szczególn¹ Bo¿¹ w³asnoæ i w³¹cza wierz¹cego
w sferê spraw Bo¿ych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e sta³o siê to wtedy, gdy Ziemiê zamieszkiwa³a tylko jedna para ludzka. Nie by³o jeszcze narodów, ró¿nic rasowych czy spo³ecznych.
By³ tylko Cz³owiek, wówczas jeszcze bezgrzeszny. I to w³anie on, zaraz na pocz¹tku otrzyma³ Sabat, co doskonale koresponduje ze s³owami Pana Jezusa, ¿e
Sabat dla cz³owieka jest uczyniony (Mk 2,27)!  W tym kontekcie uprosz6

czone ludzkie pogl¹dy g³osz¹ce, ¿e Sabat jest instytucj¹ i ustanowieniem ¿ydowskim, i dotyczy wy³¹cznie ¯ydów, trac¹ jakiekolwiek uzasadnienie! Ludzie otrzymali Sabat i wiêcili go dwa i pó³ tysi¹ca lat wczeniej zanim powsta³
naród Izraelski!
W tym stanie rzeczy jest oczywiste, ¿e Sabat by³ dniem wiêtym ju¿ dla Adama i Ewy, a potem dla tej czêci ich potomstwa, która by³a wierna Bogu  a wiêc
dla linii patriarchalnej wywodz¹cej siê od Seta (1 Mj¿ 4,25.26). Wczytuj¹c siê
uwa¿nie w wiêt¹ historiê zauwa¿amy, ¿e Sabat zachowywano od czasów najdawniejszych, chocia¿ nie jest on wymieniany z nazwy; w relacji biblijnej przy
okazji ró¿nych zdarzeñ wielokrotnie wspominany jest cykl siedmiodniowy (por.
1 Mj¿ 7,4.10; 8,10.12; 50,10).
To, ¿e poza 1 Mj¿ 2,1-3 (a wiêc po ustanowieniu tygodniowego wiêta),
Sabat nie jest wymieniany z nazwy, nie stanowi dowodu, ¿e nie by³ on przestrzegany przez patriarchów. Dla porównania: Poza ksiêgami Moj¿eszowymi, Sabatu nie wymienia siê w szeciu kolejnych ksiêgach Starego Testamentu, obejmuj¹cych okres oko³o 500 lat. Czy znaczy to, ¿e w tym okresie ¯ydzi
nie byli zobowi¹zani przestrzegaæ Sabatu?
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e Sabat wiêci³ staro¿ytny patriarcha Abraham, co widoczne jest w jego ca³kowitym pos³uszeñstwie Stwórcy: Abraham by³ mi pos³uszny  przestrzega³ tego, co mu poleci³em; moich nakazów, praw i pouczeñ
(1 Mj¿ 26,5), a gdy nasta³ czas Izraela, ca³y naród powróci³ do wiêcenia Sabatu
siódmego dnia, zanim na Synaju og³oszono skodyfikowane Prawo.
Wtedy to, przy okazji padania manny, Bóg postanowi³ poddaæ ca³y naród testowi wiernoci Prawu: abym go dowiadczy³, czy chce postêpowaæ wed³ug prawa mojego, czy te¿ nie (2 Mj¿ 16,4).  Znamienne: Bóg dowiadcza Izraelitów, czy bêd¹ pos³uszni przykazaniu o dniu wiêtym, zanim og³osi³ Dekalog,
a w nim IV przykazanie nakazuj¹ce wiêciæ siódmy dzieñ tygodnia!
 Test ten dla Izraelitów wypad³ niezbyt korzystnie. Ale gdy dnia siódmego
wyszli niektórzy z ludu, aby zbieraæ, lecz nic nie znaleli (2 Mj¿ 16,27), wtedy
rzek³ Pan do Moj¿esza: Jak d³ugo bêdziecie siê wzbraniali przestrzegaæ moich
przykazañ i moich praw? (w. 28)!
 Gdyby prawd¹ by³o  jak utrzymuj¹ niektórzy  ¿e Prawo Bo¿e, a w nim
i Sabat, dane zosta³y dopiero na Synaju, nale¿a³oby siê dziwiæ niezadowoleniu
i wyranie tu okazanemu zniecierpliwieniu Boga. Bo dlaczego gniewa siê On z powodu naruszenia przykazania, którego oni nie znaj¹ i nie umiej¹ przestrzegaæ?
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przykazania, które poznaj¹ dopiero kiedy us³ysz¹ z Synaju s³owa Jahwe? Dlaczego wyrzuca im, ¿e ju¿ od dawna (d³ugo) nie s¹ pos³uszni przykazaniu?
Bóg jednak mia³ konkretne powody do niezadowolenia. Jego s³owa: jak d³ugo bêdziecie siê wzbraniali przestrzegaæ moich przykazañ i moich praw? dowodz¹, ¿e Izraelici od dawna ju¿ znali prawo o Sabacie ale zaniedbywali siê w jego
przestrzeganiu. Potrójny cud zwi¹zany z padaniem manny mia³ ich do tego po raz
kolejny przekonaæ, ale i tak niektórzy to zlekcewa¿yli. (Potrójny cud, to: 1. manna
w pi¹tek pada³a w podwójnej iloci (1 Mj¿ 16,22.29); 2. w Sabat nie pada³a [w. 27];
3. pozostawiona z dnia na dzieñ ulega³a zepsuciu, ale pozostawiana z pi¹tku na
sobotê  by³a wci¹¿ wie¿a (w. 18-20.24).)
Fakt, ¿e Sabat dany zosta³ ju¿ przy stworzeniu, potwierdzaj¹ tak¿e ¯ydzi. Historyk ¿ydowski, Józef Flawiusz mówi o instytucji Sabatu nie jako o czym, co
rozpoczê³o siê dla jego narodu od góry Synaj, ale jako o czym, co obowi¹zywa³o
od stworzenia: Tak wiêc uczy Moj¿esz, ¿e w ci¹gu owych szeciu dni powsta³
ca³y wszechwiat i wszystko, co go nape³nia, a siódmego dnia Bóg odpocz¹³,
zaniechawszy ju¿ dalszego stwarzania. Dlatego my równie¿ powstrzymujemy siê
od pracy w dniu siódmym, nazywaj¹c go sabbatem (szabatem), co w jêzyku hebrajskim znaczy odpoczynek (Antiquities of the Jews, Ks. I, r. 1, sekcja 1).
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Funkcje Sabatu
Sabat  Pami¹tk¹ Stworzenia
Sabat jest dniem, który przypomina nam, ludziom, ¿e naszym Stwórc¹ jest
Wszechmog¹cy Bóg. A to sprawia, ¿e wiemy sk¹d jestemy. To bardzo wa¿ne
wiedzieæ, ¿e nie jestemy przypadkowym tworem przypadkowych, lepych si³ i procesów, ale ¿e zostalimy stworzeni przez Boga i na Jego obraz  obdarzeni
zdolnym do abstrakcyjnego, twórczego mylenia rozumem, wy¿sz¹ uczuciowoci¹ i woln¹ wol¹. Naszych pra-rodziców Bóg stworzy³ jako istoty dobre i szlachetne, i da³ im na mieszkanie Ziemiê, której piêkno do dzi zapiera dech w piersiach! A dla upamiêtnienia tamtego twórczego aktu, da³ im Sabat  pierwszy
pe³ny dzieñ ich ¿ycia!
Narody upamiêtniaj¹ wa¿ne wydarzenia w swoich dziejach, stanowi¹c uroczyste wiêta. Podobnie uczyni³ Bóg Stwórca, daj¹c nam dzieñ sobotni  pami¹tkê cudów Swoich (Ps 111,4 BG)  Sabat  który wyró¿ni³ Swoim odpoczynkiem, z którym zwi¹za³ Swoje b³ogos³awieñstwo, i który uczyni³ wiêtym
(1 Mj¿ 2,1-3).
To, ¿e Sabat przypomina i upamiêtnia dzie³o Stworzenia, potwierdzi³ sam Bóg
w Dekalogu, którego IV przykazanie brzmi:
Pamiêtaj o dniu sabatu, aby go wiêciæ. Szeæ dni bêdziesz
pracowa³ i wykonywa³ wszelk¹ swoj¹ pracê. Ale dnia siódmego
jest sabat Pana Boga twego; Nie bêdziesz wykonywa³ ¿adnej pracy
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój s³uga, ani twoja s³u¿ebnica, ani twoje byd³o, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.
Gdy¿ w szeciu dniach uczyni³ Pan niebo i ziemiê, morze
i wszystko, co w nich jest, a dnia siódmego odpocz¹³. Dlatego Pan
pob³ogos³awi³ dzieñ sabatu i powiêci³ go. (2 Mj¿ 20,8-11).
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Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e mimo wszelkich zmian kalendarzy; mimo wystêpowania ró¿nej d³ugoci lat oraz miesi¹cach o ró¿nej iloci dni, rytm tygodniowy dot¹d
nie zanik³, i dzi siódmy dzieñ tygodnia  Sabat  to wci¹¿ ten sam dzieñ, który
Bóg wyró¿ni³ na pocz¹tku. Nie mo¿na mieæ co do tego ¿adnych w¹tpliwoci,
bo gdy Pan Jezus by³ na Ziemi, wiernie zachowywa³ Sabat dnia siódmego 
a On przecie¿ siê nie myli³. Upewnia nas o tym tak¿e praktyka ¯ydów, do
dzi przestrzegaj¹cych wiêcenia Sabatu, czyli naszej soboty.

Sabat  znakiem przynale¿noci do Boga!
O innej jeszcze funkcji dnia wiêtego czytamy w Ksiêdze Wyjcia 31,13. Tam
Bóg stwierdza, ¿e Sabat jest ZNAKIEM przynale¿noci do Niego:
Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegaæ bêdziecie sabatów moich, gdy¿ jest to znakiem miêdzy mn¹ a wami po wszystkie pokolenia wasze, abycie wiedzieli, ¿em Ja, Pan, który was powiêcam. Przestrzegajcie wiêc sabatu, bo jest dla was wiêty. Kto
go zniewa¿y, poniesie mieræ, gdy¿ ka¿dy, kto wykonuje weñ pracê,
bêdzie wytracony sporód swego ludu. Szeæ dni bêdziecie pracowaæ, ale w dniu siódmym bêdzie sabat, dzieñ ca³kowitego odpoczynku. powiêcony Panu. Ka¿dy, kto w dniu sabatu wykona jak¹kolwiek pracê, poniesie mieræ.
Jakiego rodzaju jest to znak?
Odpowied jest prosta: Skoro Sabat jest pami¹tk¹ stworzenia wiata, to
jest zarazem znakiem m¹droci i mocy Najwy¿szego, dokumentuj¹cym tê oczywist¹ prawdê, ¿e jest On Stwórc¹ nieba i ziemi! Bo to w³anie dzie³o stworzenia jest oczywistym dowodem, ¿e jest On Jedynym Prawdziwym Bogiem:
Z kim wiêc mnie porównacie, ¿e mam mu byæ równy?  mówi
wiêty. Podniecie ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzy³?
Ten, który wyprowadza ich wojsko w pe³nej liczbie, na wszystkich
wo³a po imieniu. Wobec ogromu takiej si³y i potê¿nej mocy nikogo
nie brak (I¿ 40,25.26).
I w³anie dlatego wszyscy, którzy wiêc¹ Sabat, podkrelaj¹ swoje pochodzenie i bliski zwi¹zek ze Stwórc¹! I przeciwnie, zaniechanie wiêcenia Sabatu, to przemilczanie tej wa¿nej prawdy.
Jest oczywiste, ¿e w tym sensie Sabat, funkcjonowa³ od samego pocz¹tku i funkcjonuje do dzi. Najpierw by³ znakiem dla patriarchów, potem znakiem dla Izra10

ela, a w Wieku Ewangelii jest znakiem dla wierz¹cych ze wszystkich narodów,
którzy zostali usprawiedliwieni w krwi Jezusa Chrystusa. Bo prawda o BoguZbawcy, jest cile zwi¹zana z prawd¹ o Bogu-Stwórcy, a tym samym jest integraln¹ czêci¹ Ewangelii Zbawienia. Zosta³o szczególnie mocno zaakcentowane
w Apokalipsie (14,6.7), gdzie symboliczny Anio³ nios¹cy Wieczn¹ Ewangeliê
do wszystkich mieszkañców Ziemi, nawo³uje: Bójcie siê Boga i oddajcie mu
chwa³ê, gdy¿ nadesz³a godzina s¹du jego, i oddajcie pok³on temu, który stworzy³
niebo i ziemiê, i morze, i ród³a wód. A czy¿ istnieje dobitniejszy sposób przekazywania ludziom prawdy o Bogu-Stwórcy, jak wiêcenie Sabatu  dnia, który jest
pami¹tk¹ i znakiem Jego m¹droci i mocy okazanej w dziele Stworzenia? Praktyka
wiêcenia siódmego dnia tygodnia przemawia dobitniej od wszelkich s³ów!
Na ogó³ istnieje zgoda co do tego, ¿e Sabat obowi¹zywa³ Izraelitów. Wielu
s¹dzi jednak, ¿e gdy przyszed³ Mesjasz i za³o¿y³ Swój Koció³, Sabat straci³ swoje znaczenie i funkcjê. Wszystkich, którzy tak myl¹ nale¿y zapytaæ, czy w okresie Nowego Przymierza lud Bo¿y nie potrzebuje odpoczynku po szeciu dniach
pracy? Albo czy teraz jest ju¿ niewa¿ne zwiastowanie prawdy o Stwórcy,
któr¹ og³aszamy zachowuj¹c pami¹tkê Bo¿ych cudów?
Jest chyba wprost przeciwnie. Dzi, gdy teoriê ewolucji przyjmuje siê za prawdê, i powszechnie kwestionuje fakt Stworzenia, wiêcenie Sabatu, który upamiêtnia dzie³o stworzenia, jest spraw¹ niezwyk³ej wagi. Sabat wci¹¿ jest ogniwem
³¹cz¹cym wierz¹cych z Bogiem, znakiem przynale¿noci do Niego!
Warto w tym kontekcie zwróciæ uwagê na proroctwo Izajasza, który zapowiadaj¹c nadejcie Wieku Ewangelii, g³osi potrzebê przestrzegania Sabatu przez
wszystkich, którzy od pogañskich wierzeñ nawrócili siê do Boga Stwórcy:
Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie siê sprawiedliwoci¹, gdy¿ bliskie jest nadejcie mojego zbawienia i objawienie siê mojej sprawiedliwoci.
Szczêliwy cz³owiek, który to czyni, i syn cz³owieczy, który siê
tego trzyma, przestrzegaj¹c sabatu, nie bezczeszcz¹c go, i który
strze¿e swojej rêki, aby nie czyni³a nic z³ego.
Niech wiêc nie mówi cudzoziemiec, który przysta³ do Pana: Pan
na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko usch³ym drzewem.
Bo tak mówi Pan: Trzebieñcom, którzy przestrzegaj¹ sabatu
i wybieraj¹ to, w czym mam upodobanie, i trzymaj¹ siê mojego
przymierza, przyznam w moim domu i w obrêbie moich murów
miejsce, i dam im imiê lepsze ni¿ maj¹ synowie i córki  imiê
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wieczne, które nie bêdzie starte.
Cudzoziemców za, którzy przystali do Pana aby mu s³u¿yæ i aby
mi³owaæ imiê Pana, byæ jego s³ugami, wszystkich, którzy przestrzegaj¹ sabatu, nie bezczeszcz¹c go, i trzymaj¹ siê mojego przymierza, wprowadzê na moj¹ wiêt¹ górê i sprawiê im radoæ w moim
domu modlitwy. Ich ca³opalenia i ich rzene ofiary bêd¹ mi mi³e
na moim o³tarzu, gdy¿ dom mój bêdzie zwany domem modlitwy
dla wszystkich ludów (Iz 56,1-7).
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Jezus a Sabat
O podejciu i postawie Jezusa Chrystusa wobec Zakonu Bo¿ego mówi wiele
proroctw. Jedno z nich «wk³ada» w Jego usta nastêpuj¹ce s³owa:
Wtedy rzek³em: Oto przychodzê; w zwoju ksiêgi napisano o
mnie: Pragnê czyniæ wolê twoj¹, Bo¿e mój. A zakon twój jest we
wnêtrzu moim (Ps 40,8.9).
Postêpowanie Jezusa Chrystusa w ca³ej rozci¹g³oci tego dowiod³o. By³ On
¿arliwym wykonawc¹ woli Ojca i wiernie przestrzega³ przykazañ Zakonu, nauczaj¹c ludzi, ¿e pos³uszeñstwo Bo¿emu Prawu jest obowi¹zkiem wszystkich Jego
naladowców. Zaraz na pocz¹tku Swojej s³u¿by powiedzia³:
Nie mniemajcie, ¿e przyszed³em rozwi¹zaæ zakon lub proroków; nie przyszed³em rozwi¹zaæ, lecz wype³niæ. Bo zaprawdê powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota,
ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, a¿ wszystko to siê stanie.
Ktokolwiek by tedy rozwi¹za³ jedno z tych przykazañ najmniejszych
i naucza³by tak ludzi, najmniejszym bêdzie nazwany w Królestwie
Niebios; a ktokolwiek by czyni³ i naucza³, ten bêdzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios(Mt 5,17-19).
Równie¿ na pytanie pewnego cz³owieka o to, co czyniæ, aby byæ zbawionym,
odpowiada: A jeli chcesz wejæ do ¿ywota, przestrzegaj przykazañ
(Mt 19,16.17).
Jest te¿ oczywiste, ¿e Jezus wiernie trwa³ przy Sabacie. W £k 4,16 czytamy:
I przyszed³ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³, i wszed³ wed³ug zwyczaju swego
w dzieñ sabatu do synagogi, i powsta³, aby czytaæ. Tak postêpowa³ przez ca³y
okres Swojej s³u¿by, a zachowanie siê osób bardzo blisko z Nim zwi¹zanych i wiernych Jego nauce dowodzi, ¿e nigdy nie zakwestionowa³ Sabatu dnia siódmego.
Tu dwa spostrze¿enia w zwi¹zku z fragmentem Ewangelii wg £ukasza 23,50-56:
1. po mierci Jezusa niewiasty, które chcia³y namaciæ Jego cia³o, nie posz³y
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do grobu w Sabat lecz dopiero w pierwszym dniu tygodnia  Przez sabat
za odpoczywa³y wed³ug przykazania;
2. £ukasz, spisuj¹cy sw¹ Ewangeliê kilkadziesi¹t lat po mierci Chrystusa,
informuje o zachowywaniu przez owe niewiasty dnia wiêtego wed³ug
przykazania, bez jakiejkolwiek aluzji o niewa¿noci Sabatu, lub wprowadzaniu w jego miejsce jakiego innego dnia!
Nie mo¿na tak¿e przeoczyæ, ¿e gdy Jezus zapowiada zburzenie Jerozolimy 
co jak wiadomo nast¹pi³o prawie czterdzieci lat po Jego mierci (r. 70)  nakazuje uczniom aby siê modlili, by nie musieli uciekaæ z miasta zim¹ albo w sabat
(Mt 24,20).  Trudno o dobitniejsze wiadectwo, ¿e tak¿e w owym czasie Sabat by³ dla chrzecijan dniem wiêtym!
Z lektury Ewangelii pamiêtamy jednak, ¿e Jezus dokonywa³ w Sabat wielu
cudów uzdrowieñ, co bardzo nie podoba³o siê nauczonym w Pimie i faryzeuszom.
W oparciu o te zdarzenia przywódcy ¿ydowscy twierdzili, ¿e Jezus narusza Sabat
(por. Mt 12,10; Mk 3,2; £k 13,14), a zatem jest cz³owiekiem grzesznym (por. Jan
5,18). Z zarzutami tymi wyst¹pili tak¿e przy okazji zrywania w Sabat przez uczniów
Jezusa k³osów zbo¿a (Mk 2,23.24).
Czy zarzuty te by³y uzasadnione?
Aby zrozumieæ reakcje ¯ydów nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e ¿ydowskie zachowywanie Sabatu w dniach Jezusa nie oznacza³o po prostu podporz¹dkowania
siê IV przykazaniu Dekalogu. By³o to raczej cis³e przestrzeganie prawide³ ustnej tradycji ¿ydowskiej, w myl nakazów której w Sabat zabroniono wielu ró¿nych czynnoci, doprowadzaj¹c zakazy do absurdu. Popularny komentator biblijny, William Barclay, pisze o tym co nastêpuje:
W oczach uczonych w Pimie i faryzeuszy b³¹d uczniów polega³ nie na tym, ¿e zrywali k³osy i jedli ziarna, lecz ¿e czynili to
w sabat. Prawo sabatnie by³o bardzo skomplikowane, zawiera³o
wiele szczegó³ów. Przykazanie zakazywa³o wykonywania pracy
w sabat. Interpretatorzy Zakonu nie zadowalali siê jednak tylko zwyk³ym zakazem. Pragnêli zdefiniowaæ pojêcie pracy. [...] Ka¿dy punkt
na licie zakazanych czynnoci zdefiniowali szczegó³owo. Na przyk³ad, nie wolno by³o nosiæ ciê¿aru. Co jednak jest ciê¿arem? Okrelali zatem, ¿e ciê¿arem jest co, co wa¿y tyle, co dwie wysuszone
figi. Zakazane by³o proponowanie wykonywania pracy, wykonywanie czego, co mog³oby nawet symbolicznie oznaczaæ pracê.
W póniejszym czasie wielki rabin Maimonides mówi³: zrywanie
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k³osów w sabat jest prac¹.  W tej sytuacji uczniowie Jezusa byli
w oczach faryzeuszy winni nie tylko jednego przekroczenia Zakonu. Przez zrywanie k³osów winni byli wykonywania pracy ¿niwiarzy. Zgniataj¹c je w d³oniach winni byli wykonywania pracy m³óckarzy; wydmuchuj¹c plewy, winni byli pracy odsiewania, za gryz¹c ziarno  pracy m³ynarzy. Wykonuj¹c to wszystko winni byli
w koñcu pracy przygotowywania posi³ku w dzieñ sabatni. Wszystko bowiem, co mia³o byæ spo¿ywane w sabat, winno byæ przygotowane dzieñ wczeniej.
Obserwuj¹c ró¿ne cuda, jakich dokonywa³ Jezus w dzieñ sobotni, aby ul¿yæ
cierpieniom ludzi, ³atwo zauwa¿amy, ¿e nie przyjmowa³ On ¿ydowskich pomówieñ o ³amanie dnia wiêtego. Odpieraj¹c zarzuty o pogwa³cenie Sabatu przy
okazji uzdrowienia cz³owieka z usch³¹ rêk¹, powiedzia³: Kto z was, maj¹c jedn¹
owcê, gdyby mu ta w sabat do do³u wpad³a, to czy jej nie pochwyci i nie wyci¹gnie? O ile¿ wiêcej wart jest cz³owiek, ni¿ owca (Mt 12,11.12). Za przy podobnej okazji, gdy w Sabat uzdrowi³ cierpi¹c¹ kobietê , zwróci³ uwagê na co niezwykle wa¿nego: [...] czy tej córki Abrahama, któr¹ szatan zwi¹za³ ju¿ od osiemnastu lat, nie nale¿a³o rozwi¹zaæ od tych pêt w dniu sabatu? (£k 13,10-17).
Dlaczego takie podkrelenie?
 Bo dla tej niewiasty Sabat ten sta³ siê dniem szczególnej radoci: spotka³a
siê w nim z Mesjaszem, dozna³a uwolnienia od ciê¿aru choroby, w jej sercu zapali³ siê ogieñ mi³oci do Dobrego Boga, a jej wdziêczne serce odda³o Mu gor¹c¹
chwa³ê! A w³anie tak¹ radoæ mia³ nieæ Sabat  wiêty, Bo¿y dzieñ; dzieñ
b³ogos³awieñstwa i radoci, szczêcia i chwa³y Bo¿ej (por. I¿ 58,13.14)!
Opisuj¹c stosunek Jezusa Chrystusa do tygodniowego wiêta, nie mo¿na pomin¹æ owiadczenia, jakie z³o¿y³ przy okazji opisanego wy¿ej zrywania przez
uczniów k³osów w Sabat. Powiedzia³ wtedy: Tak wiêc Syn Cz³owieczy jest Panem równie¿ i sabatu (Mk 2,28).
 Ju¿ wczeniej zauwa¿ylimy, ¿e Sabat jest dniem Pañskim; ... dnia siódmego jest sabat Pana, Boga twego... (2 Mj¿ 20,10). Jezus, który jest wspó³stwórc¹ wszystkiego (Kol 1,15.16), jest tak¿e Panem Sabatu; to jest Jego dzieñ!
I kiedy w Apokalipsie 1,10 ap. Jan pisze, ¿e w dzieñ Pañski popad³ w zachwycenie, to  jeli informacja ta dotyczy dnia tygodnia  mo¿e siê odnosiæ jedynie do
Sabatu siódmego dnia. Nigdzie w Nowym Testamencie ¿aden inny dzieñ tygodnia nie zosta³ nazwany dniem Pañskim!
Z ca³¹ pewnoci¹ nigdzie w Biblii nie nazwano tak niedzieli, która konsekwentnie nazywana jest pierwszym dniem tygodnia i pierwszym dniem po
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sabacie(Mt 28,1; Mk 16,2; £k 24,1 itd.). To za, o czym wiadczy Pismo wiête, w pe³ni potwierdza historia, ujawniaj¹ca kiedy, w jaki sposób, i przez kogo,
pierwszy dzieñ tygodnia  stare pogañskie wiêto solarne (dies solis)  zosta³o
wprowadzone do Kocio³a. Ale Bóg nie mia³ z tym nic wspólnego.

16

Sabat w czasach Apostoów
Tutaj interesuje nas zw³aszcza okres po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Jeli Aposto³owie, a z nimi ca³y Koció³ wiêcili Sabat, to dowody tego musz¹ siê
znajdowaæ zw³aszcza w Dziejach Apostolskich. A jeli oni wiêcili niedzielê,
dowodów na to tak¿e nale¿y tam poszukiwaæ.  I ksiêga Dziejów Apostolskich
jednoznacznie pokazuje, ¿e jedynym dniem, w którym Aposto³owie wci¹¿ byli
zaanga¿owani w tygodniowej s³u¿bie Bo¿ej, by³a sobota, czyli siódmy dzieñ tygodnia:
W r. 13. czytamy, ¿e gdy ap. Pawe³ i jego towarzysze odwiedzili Antiochiê
w Pisydii, w dzieñ sabatu weszli do synagogi i usiedli (w. 14), a potem zostali
zaproszeni do przemówienia, co wykorzystali na zwiastowanie Ewangelii. Nastêpnie czytamy, ¿e po skoñczonym nabo¿eñstwie zostali poproszeni aby w nastêpny sabat opowiedzieli im o tych sprawach (w. 42); a w nastêpny sabat
zebra³o siê ca³e miasto, aby s³uchaæ S³owa Bo¿ego (w. 44).
 Na podkrelenie zas³uguje tu fakt, ¿e s³uchaczami aposto³ów byli nie tylko
rodowici ¯ydzi ale tak¿e prozelici (w. 43), czyli nawracaj¹cy siê do Boga poganie. Gdyby Koció³ apostolski zaniecha³ wiêcenia Sabatu i zacz¹³ wiêciæ
niedzielê, by³a to doskona³a okazja, aby powiedzieæ tym ludziom, ¿eby przyszli na zgromadzenie nazajutrz  w niedzielê, a nie w «¿ydowski», niewa¿ny
ju¿ sabat!  Czy jednak tak siê sta³o? Czy aposto³owie zaprosili tych ludzi na
nabo¿eñstwo w niedzielê? Czy og³osili, ¿e Sabat zosta³ pozbawiony rangi dnia
wiêtego?  Oczywicie, nie. Z tej prostej przyczyny, ¿e myl o wiêceniu
pierwszego dnia tygodnia by³a im zupe³nie obca. Oni wiedzieli, ¿e tak, jak Bóg
siê nie zmienia (Mal 3,6), i Jezus Chrystus jest wci¹¿ taki sam (Hbr 13,8), tak
i Bo¿e Prawo, bêd¹ce fundamentem Bo¿ego tronu (Ps 89,15), równie¿ siê nie
zmienia (Ps 111,7-9), a Sabat, upamiêtniaj¹cy cudowne dzie³o stworzenia (Ps
111,4; por. 2 Mj¿ 20,11)  niezmiennie pozostaje tygodniowym dniem wiêtym.
Z kolei w r. 16. Dziejów Apostolskich znajdujemy informacjê, ¿e pierwszy
Sabat na kontynencie europejskim pos³añcy Jezusa spêdzili równie¿ na nabo¿eñ17

stwie: A w dzieñ sabatu wyszlimy za bramê nad rzekê, gdzie, jak s¹dzilimy,
odbywa³y siê modlitwy, i usiad³szy, rozmawialimy z niewiastami, które siê zesz³y (w. 13).
W DzAp 17,2 czytamy, ¿e w Tesalonice, gdzie by³a synagoga ¿ydowska,
Pawe³ wed³ug zwyczaju swego poszed³ do nich i przez trzy sabaty rozprawia³
z nimi na podstawie Pism. A gdy potem znalaz³ siê w Koryncie, w ka¿dy sabat
rozprawia³ w synagodze i stara³ siê pozyskaæ zarówno ¯ydów, jak i Greków
(DzAp 18,1-4).

Teksty mówi¹ce o pierwszym dniu tygodnia
W Nowym Testamencie znajduje siê kilka wersetów mówi¹cych o pierwszym
dniu tygodnia. Jest ich osiem: Mt 28,1; Mk 16,1.2.9; £k 24,1; Jan 20,1.19; DzAp
20,7; 1 Kor 16,2. Je¿eli wiêc istnieje jakikolwiek dowód biblijny uzasadniaj¹cy wiêcenie niedzieli, to musi siê on znajdowaæ w tych w³anie tekstach.
Pierwsze szeæ z tych wersetów, zapisanych w Ewangeliach, mówi¹ nam
o owym pamiêtnym pierwszym dniu tygodnia, w którym Pan Jezus Chrystus zmartwychwsta³. Warto podkreliæ, ¿e zosta³y one napisane przez ewangelistów
w dwadziecia do szeædziesiêciu lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Gdyby zatem pierwszy dzieñ tygodnia, a wiêc niedziela, sta³ siê dla chrzecijan dniem wiêtym na pami¹tkê Jego zmartwychwstania, i wszed³ do praktyki
chrzecijañskiej, wówczas jest oczywiste, ¿e ci pierwsi historycy chrzecijañstwa,
musieliby poczyniæ w tej sprawie okrelone wzmianki.
 Daremnie jednak szukalibymy w Ewangeliach takich wzmianek. Aby siê
o tym przekonaæ, wystarczy uwa¿nie przeczytaæ wskazane wersety. ¯aden z nich
nie zawiera jakiejkolwiek informacji (ani nawet aluzji), z której mog³oby wynikaæ, ¿e pierwszy dzieñ tygodnia sta³ siê Dniem Pañskim na czeæ zmartwychwstania Pana, lub ¿e chrzecijanie wiêcili lub powinni wiêciæ niedzielê. A dwa fragmenty  Mk 16,1.2 i £k 23,56; 24,1  wykazuj¹ wprost, ¿e niedziela nie mo¿e byæ
dniem odpocznienia, gdy¿ Sabat, prawdziwy Dzieñ Pañski (por. Mk 2,28), ju¿
min¹³, gdy niewiasty przysz³y do grobu o wicie pierwszego dnia tygodnia. Co
wiêcej, wykona³y one pierwszego dnia tygodnia, w niedzielê, pracê, od której
powstrzyma³y siê w wiêtym sobotnim dniu!
Teksty te nie tylko wiêc nie dowodz¹ wiêtoci niedzieli, ale dobitnie potwierdzaj¹ wiêtoæ Sabatu.
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Niektórzy wskazuj¹ na tekst Ewangelii Jana 20,19 sugeruj¹c, ¿e uczniowie
zebrali siê pierwszego dnia tygodnia na nabo¿eñstwo.
 Ale jest to domniemanie zupe³nie nieprawdziwe. Z opisu Ewangelii Marka
16,9-13 dowiadujemy siê, ¿e uczniowie nie mogli siê zebraæ by wiêciæ niedzielê na pami¹tkê zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z tej prostej przyczyny,
¿e wtedy oni jeszcze nie wierzyli w Jego zmartwychwstanie! Nie zeszli siê
wiêc w specjalnym celu religijnym, ale  jak trzewo zauwa¿a jeden z komentatorów  pe³ni obaw przed ¯ydami zeszli siê na wieczerzê w swoim mieszkaniu (Mk
16,14), a wtedy Chrystus zjawi³ siê, by zganiæ ich niewiarê.
Wyg³aszana jest te¿ opinia, ¿e Pan Jezus Chrystus od chwili zmartwychwstania a¿ do Swego wniebowst¹pienia, zbiera³ siê z uczniami pierwszego dnia tygodnia na nabo¿eñstwach, co niejako «automatycznie» uwiêci³o niedzielê.
 Ale jest to te¿ opinia nieprawdziwa; brak jakiegokolwiek dowodu biblijnego, który by to potwierdzi³. Wyjanilimy ju¿, ¿e Jego pierwsze spotkanie z uczniami (Jan 20,19) nie mia³o takiego charakteru. Drugie spotkanie nie mia³o na celu
uwiêcenia pierwszego dnia tygodnia, ale przekonanie niewierz¹cego w Chrystusowe zmartwychwstanie Tomasza (Jan 20,24-28). A po raz trzeci Jezus spotka³
siê z uczniami, gdy ³owili ryby (Jan 21,1-14).
Kolejny werset, to 1 Kor 16,1. Zwolennicy wiêcenia niedzieli sugeruj¹, ¿e
zgodnie z nakazem ap. Paw³a sk³adka na wiêtych mia³a byæ praktykowana
podczas nabo¿eñstw w pierwszym dniu tygodnia.
 Ale tego nie mówi wskazany werset. Aposto³ zaleca natomiast, aby pierwszego dnia w tygodniu ka¿dy wierz¹cy odk³ada³ u siebie  a wiêc w swoim
domu [planuj¹c bud¿et domowy]  to, co mo¿e zaoszczêdziæ i potem ofiarowaæ
biednym. W ten sposób wczeniej zgromadzone rodki bêd¹ gotowe, aby gdy
Pawe³ przybêdzie do Koryntu, móg³ je otrzymaæ i przekazaæ potrzebuj¹cym. Werset
podkrela osobiste (u siebie) odk³adanie pieniêdzy, a nie wspólne  w zborze.
Interesuj¹co precyzuje to czeski, ekumeniczny przek³ad: Pokud jde o sbirku pro
cirkev w Jerusaleme, delejte to podle pokynu, ktere jsem dal cirkvim v Galacii. V
prvni den tydne necht ka¿dy z vas da stranou, co mu¿e postradat, aby sbirka
nezacala teprve techdy, a¿ k vam prijdu.

Nabo¿eñstwo w Troadzie
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e werset DzAp 20,7 mówi o uroczystym
nabo¿eñstwie, jakie mia³o miejsce pierwszego dnia po sabacie. Wzi¹³ w nim
udzia³ ap. Pawe³, który prawdopodobnie celebrowa³ na nim tak¿e obrz¹dek Wie19

czerzy Pañskiej (³amanie chleba): A pierwszego dnia po sabacie, gdy siê
zebralimy na ³amanie chleba, Pawe³, który mia³ odjechaæ nazajutrz, przemawia³ do nich i przeci¹gn¹³ mowê a¿ do pó³nocy.
Sam fakt przeprowadzenia zgromadzenia religijnego w jakim dniu tygodnia
nie dowodzi, ¿e dzieñ ten jest wiêty. A to tym bardziej, ¿e pierwsi chrzecijanie
mieli zwyczaj zgromadzania siê na ³amanie chleba w ró¿nych dniach tygodnia,
albo wprost codziennie (por. DzAp 2,42-47.
Ale fragment DzAp 20,7-14 zawiera niezwykle wa¿ne dla sprawy informacje,
które obalaj¹ mit o wiêceniu przez chrzecijan niedzieli.
 Najpierw tê, ¿e zgromadzenie w Troadzie odby³o siê dlatego, ¿e. Pawe³
mia³ odjechaæ nazajutrz, i dla zborowników by³a to ostatnia okazja do spotkania z Aposto³em i s³uchania jego nauki. Nie jest to wiêc ¿aden argument na rzecz
wiêtoci niedzieli!
 Kolejna kwestia, to pora dnia, w której mia³o miejsce opisane zgromadzenie. Nie wolno przeoczyæ, ¿e biblijnie dzieñ liczy siê od wieczora do wieczora,
czyli od zachodu s³oñca jednego dnia do zachodu s³oñca dnia nastêpnego (1 Mj¿
1,5.8.13.31; 3 Mj¿ 23,32; por. Mk 1,32). Teoretycznie zatem zgromadzenie w Troadzie mog³o mieæ miejsce albo zaraz po Sabacie (po zajciu s³oñca w sobotê
wieczorem), albo w poranku pierwszego dnia tygodnia. Jednak informacje autora
ksiêgi Dziejów, £ukasza, wskazuj¹ wyranie, ¿e rozpoczê³o siê ono w sobotê
wieczorem, i trwa³o ca³¹ noc z soboty na niedzielê. £ukasz pisze bowiem: A by³o
wiele lamp w sali na piêtrze, gdzie siê zebralimy (w. 8), a nastêpnie: Pawe³
[...] przeci¹gn¹³ mowê a¿ do pó³nocy (w. 7) i potem: Pawe³ [...] mówi³ d³ugo,
a¿ do witania (w. 11).
 Jest znamienne, ¿e kiedy rano zgromadzenie siê zakoñczy³o, ap. Pawe³ wys³a³ towarzysz¹ce mu osoby do portu, gdzie wsiedli na statek i odp³ynêli do Assos, a on uda³ siê samotnie w licz¹c¹ 35 km wêdrówkê do tego miasta, gdzie
przyby³ po ok. 7-8 godzinach. A kiedy siê spotkali, Pawe³ wsiad³ na statek i razem
pop³ynêli do Miletu.
Wszystko to dzieje siê w niedzielê od rana do wieczora. Jest oczywiste, ¿e
wspó³pracownicy Paw³a i on sam, mieli z sob¹ baga¿e, ¿e zabrali je na statek,
¿e musieli op³aciæ przejazd swój  a potem i Paw³a  a wszystko to mia³o
miejsce w pierwszym dniu tygodnia!
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 Osoby wiadome wszystkich tych faktów, nie mog¹ d³u¿ej trwaæ przy tezie,
¿e ap. Pawe³, towarzysz¹ce mu osoby, a tak¿e cz³onkowie pierwszych zborów,
w tym Zboru w Troadzie, wiêcili niedzielê! Wszak dzia³o siê to oko³o trzydzieci lat po ukrzy¿owaniu, zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu Pana Jezusa Chrystusa.
 Czy jest do pomylenia, ¿eby ap. Pawe³  gdyby wiêci³ niedzielê  uk³ada³
na ten dzieñ plany tak uci¹¿liwej podró¿y dla siebie i wspó³braci (por. Iz 58,13.14)?!
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e pierwsi chrzecijanie znali i zachowywali tylko jeden
dzieñ wiêty, i ¿e dniem tym by³a sobota (Sabat), dzieñ ustanowiony przez Boga
na pocz¹tku, przy stworzeniu wiata (1 Mj¿ 2,1-3).
Oto zsumowanie faktów, o których mówilimy powy¿ej:
1. W ca³ym Nowym Testamencie nie ma ani jednego wersetu, który nazywa³by pierwszy dzieñ tygodnia, czyli niedzielê, Sabatem, albo dniem wiêtym!
2. Nie ma w ca³ym Pimie wiêtym ani jednego wersetu, który ustanawia³by
niedzielê tygodniowym dniem wiêtym.
3. Nie istnieje ¿aden werset, na podstawie którego mo¿na by³oby dowieæ, ¿e
Bóg Ojciec albo Jezus Chrystus powiêci³ kiedykolwiek pierwszy dzieñ
tygodnia.
4. ¯aden tekst Pisma nie zakazuje pracy w niedzielê. W ca³ej Biblii mowa
jest o pierwszym dniu tygodnia jako o zwyk³ym dniu roboczym, i od pocz¹tku jest on nazywany pierwszym dniem tygodnia.
5. Ani Bóg, ani Pan Jezus Chrystus, ani Anio³owie, ani natchnieni ludzie Bo¿y,
nie nazywali nigdy niedzieli dniem wiêtym.
6. ¯aden z patriarchów i proroków, podobnie jak ¿aden z Aposto³ów Jezusa
Chrystusa, nigdy nie wiêcili pierwszego dnia tygodnia.
7. wiêcenie niedzieli zosta³o ustanowione przez ludzi, którzy zlekcewa¿yli
Prawo Bo¿e, a sta³o siê to po okresie apostolskim.
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Kto i kiedy wprowadzi³ wiêcenie niedzieli?
Ujmuj¹c rzecz zasadniczo, bezprawnej zmiany Przykazañ Bo¿ego Dekalogu,
w tym przeniesienia tygodniowego wiêta z soboty (Sabatu) na niedzielê, dokona³
Koció³ katolicki. Ale, choæ oficjalnie niedzielê nakazano wiêciæ chrzecijanom
w IV wieku po Chrystusie (edykt Konstantyna z r. 321), to tendencje do zniekszta³cania nauki Chrystusa i Aposto³ów zrodzi³y siê znacznie wczeniej. Dostrzega³ je ju¿ ap. Pawe³, który do zgromadzonych w Milecie starszych Zborów
chrzecijañskich powiedzia³: Ja wiem, ¿e po odejciu moim wejd¹ miêdzy was
wilki drapie¿ne, nie oszczêdzaj¹ce trzody. Nawet sporód was samych powstan¹
mê¿owie, mówi¹cy rzeczy przewrotne, aby uczniów poci¹gn¹æ za sob¹ (DzAp
20,29.30).
Ten sam aposto³, pisz¹c swój Drugi List do Tesaloniczan, tak oto scharakteryzowa³ nadci¹gaj¹ce odstêpstwo, jego inicjatora i przywódcê:
[...] przyjdzie odstêpstwo i [...] objawi siê cz³owiek niegodziwoci, syn zatracenia. Przeciwnik, który siê wynosi ponad wszystko, co siê zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet
zasi¹dzie w wi¹tyni Bo¿ej, podaj¹c siê za Boga. Czy nie pamiêtacie, ¿e jeszcze bêd¹c u was, o tym wam mówi³em? A wiecie, co go
teraz powstrzymuje, tak i¿ siê objawi dopiero we w³aciwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawoci ju¿ dzia³a, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi siê ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjcia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za spraw¹ szatana z wszelk¹ moc¹, wród znaków i rzekomych cudów. I wród wszelkich podstêpnych oszustw
wobec tych, którzy maj¹ zgin¹æ, poniewa¿ nie przyjêli mi³oci prawdy, która mog³a ich zbawiæ. I dlatego zsy³a Bóg na nich ostry ob³êd,
tak i¿ wierz¹ k³amstwu. Aby zostali os¹dzeni wszyscy, którzy nie
uwierzyli prawdzie, lecz znaleli upodobanie w nieprawoci.
(2 Tes 2,3-12).
22

Stra¿nikami czystoci nauki Bo¿ej byli Aposto³owie, i dopóki oni ¿yli, odstêpstwo  choæ ju¿ siê rodzi³o, nie by³o w stanie rozwin¹æ swoich z³owrogich
skrzyde³. Bo przecie¿ byli Aposto³owie bezporednimi wiadkami czynów i nauk
Jezusa, st¹d ich postawa i wiadectwo by³y rozstrzygaj¹ce. Oto trzy wiadectwa,
w kolejnoci: ap. Jana, ap. Piotra, ap. Paw³a:
 Co by³o od pocz¹tku, co s³yszelimy, co oczami naszymi
widzielimy, na co patrzylimy i czego rêce nasze dotyka³y, o S³owie ¿ywota. A ¿ywot objawiony zosta³, i widzielimy, i wiadczymy,
i zwiastujemy wam ów ¿ywot wieczny, który by³ u Ojca, a nam objawiony zosta³. Co widzielimy i s³yszelimy, to i wam zwiastujemy,
abycie i wy spo³ecznoæ z nami mieli. A spo³ecznoæ nasza jest
spo³ecznoci¹ z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem (1 Jana
1,1-3);
 Gdy¿ oznajmilimy wam moc i powtórne przyjcie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opieraj¹c siê na zrêcznie zmylonych
baniach, lecz jako naoczni wiadkowie jego wielkoci. Wzi¹³ On
bowiem od Boga Ojca czeæ i chwa³ê, gdy taki go doszed³ g³os od
Majestatu Chwa³y: Ten jest Syn mój umi³owany, którego sobie
upodoba³em. A my, bêd¹c z nim na wiêtej górze, us³yszelimy ten
g³os, który pochodzi³ z nieba (2 Ptr 1,16-18);
 A oznajmiam wam bracia, ¿e ewangelia, któr¹ ja zwiastowa³em, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzyma³em
jej od cz³owieka, ani mnie jej nauczono, lecz otrzyma³em j¹ przez
objawienia Jezusa Chrystusa (Gal 1,11.12).
To Aposto³owie byli tym czynnikiem, który przeszkadza³ (2 Tes 2,7) odstêpstwu, i udaremnia³ knowania z³ych, nie odrodzonych ludzi. A bez ryzyka przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e najbardziej znacz¹c¹ rolê odgrywa³ tu ap. Pawe³, jako
¿e to w³anie on, wybrany przez Jezusa Chrystusa do szczególnej roli (... albowiem m¹¿ ten jest moim narzêdziem wybranym, aby zaniós³ imiê moje przed
pogan i królów, i synów Izraela  DzAp 9,15), otrzyma³ szczególne objawienie
nauki Bo¿ej i by³ jej doskona³ym szermierzem.
Dzi trudno sobie wyobraziæ, jaka by³aby sytuacja Kocio³a i jego teologiczno-duchowy i organizacyjny kszta³t, gdyby nie objawiona temu aposto³owi nauka. Brak teologii «Paw³owej» odnotowanej w sprawozdaniu ksiêgi Dziejów Apostolskich, a zw³aszcza wyra¿onej w jego Listach, stawia³by Koció³  w historii
i wspó³czenie  wobec wielu nierozwi¹zanych, wrêcz nierozwi¹zywalnych pro23

blemów! Za porednictwem g³ównie tego aposto³a Bóg da³ nam zrozumienie
wszystkich najwa¿niejszych prawd i zagadnieñ, dziêki czemu nie musimy opieraæ
siê na domniemaniach i nie b³¹dzimy w teologicznej mgle. Rozstrzygniêcia tzw.
Soboru Jerozolimskiego, wyjanienia Paw³owe odnonie przejcia z ery symboli
i ustanowieñ ceremonialnych, cieniowych, do ERY FAKTU i REALNOCI
w Chrystusie, podobnie jak jego: Tak postanowi³ Pan! (1 Kor 9,14), lub: Oto
tajemnicê wam objawiam (por. 1 Kor 15,51n), by³y i s¹ wielkim b³ogos³awieñstwem w ka¿dym momencie historii Kocio³a, a za jego dni stanowi³y potê¿n¹
zaporê chroni¹c¹ Wczesny Koció³ przed zakusami z³a.
Dodajmy do tego jego bezkompromisow¹ postawê wobec fa³szywych nauczycieli, którym ani na chwilê nie ust¹pilimy, ani siê nie poddalimy, aby prawda
ewangelii u was siê utrzyma³a (Gal 2,5), czy stanowcze i grone ostrze¿enie:
Ale choæbymy nawet my sami albo anio³ z nieba zwiastowa³
wam ewangeliê odmienn¹ od tej, któr¹ mymy wam zwiastowali,
niech bêdzie przeklêty. Jak powiedzielimy przedtem, tak i teraz
znowu mówiê: Jeli wam kto zwiastuje ewangeliê odmienn¹ od
tej, któr¹ przyjêlicie, niech bêdzie przeklêty! (Gal 1,6-9)
 a bêdziemy mieli obraz g³ównego bojownika o czystoæ Prawdy Bo¿ej, który powstrzymywa³ nacieraj¹ce odstêpstwo.
Jednak zbli¿a³ siê czas, gdy wierni wiadkowie mieli zejæ z pola (2 Tes
2,7), a wtedy  prorokuje ap. Pawe³  objawi siê niegodziwiec.
I tak siê sta³o.
Josse L. Harlbut w swojej The Story of the Christian Church pisze:
Przez ponad piêædziesi¹t lat po mierci ap. Paw³a, Koció³
skrywa³a kurtyna, przez któr¹ na pró¿no staramy siê cokolwiek
dostrzec. A kiedy ostatecznie kurtyna ta podnosi siê oko³o roku 120.
n.e., wskutek pism najstarszych Ojców Kocio³a, to znajdujemy
Koció³ pod wieloma wzglêdami odmienny od tego, jaki istnia³
w dniach w. Piotra i w. Paw³a.
 To w³anie w tym okresie zapomnienia w historii wczesnego
Kocio³a, rozpoczê³o siê odchodzenie od wiary apostolskiej.  pisze w swojej Historii Sabatu i niedzieli John Kiesz  Do po³owy
II stulecia Koció³ odmieni³ swoje praktyki tak bardzo, ¿e trudno
rozpoznaæ w nim ten sam Koció³, który za³o¿y³ Mesjasz i Jego
Aposto³owie.
I w³anie w tym okresie zapomnienia, ukrywaj¹ce siê za kurtyn¹ odstêpstwo zapocz¹tkowa³o trend, który mia³ utorowaæ niedzieli drogê do Kocio³a.
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wiadcz¹ o tym pisma niektórych z tzw. Ojców Kocio³a z II wieku, którzy zaczynaj¹ niedzielê nazywaæ Dniem Pañskim. Przy czym istniej¹ce ród³a dowodz¹
istnienia dwóch tendencji. Zwolennicy pierwszej z nich traktowali pierwszy dzieñ
tygodnia jako niedzielê paschaln¹ (Wielkanoc), któr¹  na pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa  nale¿y obchodziæ raz w roku. Zwolennicy drugiej opowiadali siê za niedziel¹, jako tygodniowym dniem wi¹tecznym. Mimo dziel¹cej je
ró¿nicy, obydwie te tendencje w sprawie najwa¿niejszej s¹ zgodne: w obydwu
chodzi o wywy¿szenie pierwszego dnia tygodnia.
Przyjrzyjmy siê bli¿ej tym tendencjom, a potem okolicznociom zewnêtrznym, które rodzi³y sympatiê dla niedzieli i sprzyja³y odejciu od Sabatu.

Zwolennicy niedzieli paschalnej.
Niedziela od chwili powstania nie posiada³a charakteru dnia wi¹tecznego
odpoczynku na wzór soboty, gdy¿ charakter ten przys³ugiwa³ obowi¹zuj¹cej nadal sobocie. Uchodzi³a jedynie za dzieñ kultu paschalnego, w którym obchodzono eucharystiê (J. Grodzicki, Koció³ Dogmatów i Tradycji, s. 250).
Pogl¹d ten wyra¿a tak¿e katolicki publicysta, ks. W. Zaleski, pisz¹c:
Konstytucje Apostolskie z wieku IV podaj¹ jedynie Zmartwychwstanie Pañskie jako pierwsz¹ przyczynê wyró¿nienia niedzieli.[...]
Dochodzimy wiêc do wniosku, ¿e w pierwszych swoich pocz¹tkach
niedziela w chrzecijañstwie ma charakter kultu paschalnego (Ks.
W. Zaleski, Nauka Bo¿a, Dekalog, s. 204).
Czym w swej istocie by³ kult paschalny, wywodzi Kanneth A Strand:
W Nowym Testamencie zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolicznie zwi¹zane z pierwocinami ¿niw, tak, jak Jego mieræ ³¹czy
siê z zabiciem baranka paschalnego (patrz 1 Kor 5,7; 15,20). Ofiarowanie snopa podnoszenia z pierwocin ¿niwa by³o dorocznym
wiêtem w Izraelu. Ale w czasach nowotestamentowych istnia³y dwie
ró¿ne metody ustalenia dnia dla uwiêcenia tej okolicznoci. Zgodnie z 3 Mj¿ 23,11 «snop podnoszenia» mia³ zostaæ ofiarowany nastêpnego dnia po s abacie. Faryzeusze interpretowali ten dzieñ
jako dzieñ po sabacie paschalnym. Zabijali oni baranka 14 Nisan,
wiêtowali sabat paschalny 15 Nisan, niezale¿nie od tego, jaki to
by³ dzieñ tygodnia.[...] Z drugiej strony Esseñczycy i sadyceusze
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interpretowali nastêpny dzieñ po sabacie jako dzieñ po siódmym dniu tygodnia, czyli zawsze jako niedzielê.[...] Rekonstrukcja historii Kocio³a widzi najwczeniejsz¹ chrzecijañsk¹ niedzielê, jako doroczn¹ Wielkanoc, a nie wiêto tygodniowe. Zwyczaj
zachowywania dorocznego ¿ydowskiego wiêta pierwocin móg³ byæ
³atwo przekszta³cony w doroczne wiêto zmartwychwstania na czeæ
Chrystusa, Pierwiastka ¯niwa, ale nie by³o ¿adnego takiego zwyczaju albo psychologicznego powodu do zachowywania tygodniowego wiêta zmartwychwstania. Prawdopodobnie, tygodniowa niedziela chrzecijañska zajê³a w okresie póniejszym miejsce wiêta
dorocznego (Jak niedziela sta³a siê powszechnym dniem wi¹tecznym, s. 20.22).

Niedziela, jako tygodniowy dzieñ wiêty.
Kenneth Strand zauwa¿a, ¿e:
Pierwszy oczywisty dowód na to, ¿e ju¿ w II wieku niedziela
by³a wiêcona jako tygodniowy dzieñ odpoczynku, pochodzi z dwóch
miejsc: Aleksandrii i Rzymu. Oko³o 130 r. Barnabasz z Aleksandrii
w alegorycznym dyskursie przedstawia siódmy dzieñ, sabat, jako
dzieñ reprezentuj¹cy siódme tysi¹clecie historii naszej ziemi. Idzie
on jeszcze dalej twierdz¹c, ¿e obecne sabaty by³y nie do przyjêcia
dla Boga, który chcia³by uczyniæ «pocz¹tek ósmego dnia (niedzieli), pocz¹tkiem innego wiata. Z tego te¿ powodu zachowujemy ósmy
dzieñ z radoci¹, dzieñ w którym Jezus powsta³ z mierci do ¿ycia»
...Oko³o 150 r. Justyn Mêczennik z Rzymu dostarcza jeszcze bardziej jasnego i bezporedniego dowodu na zachowywanie niedzieli, przedstawiaj¹c krótko w swojej «Apologii» nabo¿eñstwo niedzielne: «A w dniu zwanym niedziel¹, wszyscy którzy mieszkaj¹
w miastach albo na wsi, gromadz¹ siê razem na jedno miejsce, gdzie
czytane s¹ wspomnienia aposto³ów albo te¿ pisma prorocze, tak
d³ugo, jak czas na to pozwala; nastêpnie gdy czytaj¹cy koñczy czytaæ, przewodnicz¹cy zebrania udziela ogólnych wskazówek i napomina do naladowania tych dobrych rzeczy». [...] Nastêpnie, ten
sam autor w «Dialogu z ¯ydem Tryfonem» reprezentuje zdecydowanie antysobotnie stanowisko w licznych wypowiedziach, jak np.:
«Nie widzisz, ¿e ¿ywio³y nie pozostaj¹ bezczynne i nie zachowuj¹
¿adnych sabatów? Pozostañ takim, jakim siê urodzi³e»... (Jak niedziela sta³a siê powszechnym dniem wi¹tecznym, s. 18.19).
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Wp³yw czynników zewnêtrznych
Powy¿sze wypowiedzi, a tak¿e wiele dalszych wskazuje jednoznacznie na Aleksandriê i Rzym, jako [rzymskie] prowincje, w których najwczeniej wprowadzono niedzielê. Warto w zwi¹zku z tym rozpoznaæ czynniki, które sprzyja³y temu
procesowi. Pierwszy z nich by³ natury politycznej:
Niew¹tpliwie najbardziej znacz¹cy by³ wzrost anty¿ydowskich
nastrojów na pocz¹tku drugiego wieku. Kilkanacie ¿ydowskich
rewolt i najwiêksza z nich pod dowództwem Bar Kochby w 132135 r. spotêgowa³y niechêæ Rzymian wobec ¯ydów do tego stopnia, ¿e cesarz Hadrian wypêdzi³ ¯ydów z Palestyny. Jego poprzednik, Trajan, by³ tak¿e mocno poirytowany wyst¹pieniami zbrojnymi ¯ydów, a sam Hadrian ju¿ przed wyst¹pieniem Bar Kochby zakaza³ takich praktyk ¿ydowskich jak obrzezanie i wiêcenie soboty. Szczególnie w Aleksandrii, gdzie znajdowa³o siê sporo ¯ydów
i w rzymskiej stolicy, chrzecijanie byli nara¿eni na niebezpieczeñstwo uto¿samienia ich z ¯ydami. Tote¿ w tych dwóch miejscach
musieli szukaæ zastêpstwa za sobotê, aby unikn¹æ zaliczenie ich
do ¯ydów... (Kenneth A. Strand, dz. cyt. s. 23.24);
Straszliwa wojna miêdzy Rzymianami a ¯ydami w latach 131135, spotêgowa³a nienawiæ Rzymian do wszystkiego, co mia³o
jakikolwiek zwi¹zek z ¿ydostwem. Hadrian, cesarz rzymski, wyda³
w tym czasie surowy edykt zakazuj¹cy przestrzegania szabatu. By³o
to bez w¹tpienia jednym z powodów, dla którego biskup Rzymu
d¹¿y³ do przekszta³cenia niedzieli w cotygodniowe wiêto dla
wyznawców Chrystusa; judaizm by³ niepopularny w Rzymie w roku
135, jak nazizm po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej (R. L.
Odom, How Did Sunday Get Its Name, s. 24).
Tertulian wiadczy, ¿e w jego czasach synagogi ¿ydowskie by³y
«ród³em przeladowañ». Zrozumia³e jest, ¿e chrzecijanie, by
unikn¹æ dodatkowych trudnoci, pragnêli jak najbardziej odró¿niæ
siê od ¯ydów i ich zwyczajów. Nienawiæ do ¯ydów, rozniecona
przez Rzymian, udzieli³a siê równie¿ pisarzom chrzecijañskim.
Barnaba i Justyn, którzy jako pierwsi wyst¹pili przeciw sobocie,
byli wybitnymi antyjudaistami, odnosz¹cymi siê wrogo do ¯ydów
i Starego Testamentu, w tym do «¿ydowskiej» soboty. (J. Grodzicki,
Koció³ Dogmatów i Tradycji, s. 253.254).
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Kolejnym czynnikiem sprzyjaj¹cym wprowadzeniu niedzieli, by³o otoczenie
religijne, w którym ¿yli chrzecijanie, zdominowane przez kulty solarne, zw³aszcza
przez rozpowszechniony w Imperium Romanum kult Mitry, w którym bóstwu
g³ównemu, uto¿samianemu ze s³oñcem, powiêcony by³ pierwszy dzieñ tygodnia,
dies solis (dzieñ s³oñca), czyli nasza niedziela.
I to w³anie ten czynnik okaza³ siê decyduj¹cy, gdy w roku 321 cesarz
Konstantyn wyda³ dekret nakazuj¹cy wszystkim obywatelom pañstwa rzymskiego
 w ich liczbie oczywicie tak¿e chrzecijanom  zachowywaæ czcigodny dzieñ
s³oñca:
Cesarz Konstantyn nakaza³ z urzêdu (r. 321) wiêcenie
niedzieli w ca³ym pañstwie rzymskim, a cesarz Karol Wielki
nak³ada³ nawet kary pieniê¿ne za nie wiêcenie niedzieli (Ks. Fr.
Spirago, Katechizm Ludowy, cz. II, s. 135).
Edykt cesarza Konstantyna, naówczas jeszcze poganina (chrzest przyj¹³ dopiero
póniej, na ³o¿u mierci) stanowi³:
Czcigodny dzieñ s³oñca winien byæ wolny od rozpraw
s¹dowych i wszelkich zajêæ ludnoci miejskiej, natomiast
mieszkañcy wsi mog¹ w tym dniu swobodnie uprawiaæ rolê, czêsto
bowiem siê zdarza, ¿e w³anie wtedy wypada najkorzystniejszy
okres orania ziemi lub sadzenia winoroli; nie nale¿y wiêc traciæ
sposobnej chwikli, danej nam przez niebiañsk¹ opatrznoæ.
Jak zauwa¿a Kenneth Strand, by³o to pierwsze z ca³ej serii przedsiêwziêæ
podjêtych przez Konstantyna, a potem przez innych «chrzecijañskich» cesarzy,
w sprawie wyró¿nienia niedzieli. Póniej (ostatnie dwie dekady IV wieku) cesarze
Teodozjusz i Walentynian znacznie rozszerzyli te ograniczenia, zakazuj¹c
w niedzielê wszelkich rozpraw s¹dowych i za³atwiania innych codziennych spraw.
Wydanie kolejnych zakazów by³o ju¿ tylko kwesti¹ czasu. Postanowienia w tej
sprawie wyda³y sobory: w Orleanie (538), w Macon (585), w Narbonie (589).
W koñcu:
Karol Wielki postanowi³, dekretem wydanym w Akwiizgranie w 788
roku, ¿e wszelka zwyk³a praca jest zakazana w dniu Pañskim, skoro jest
ona przeciwna przykazaniu, a szczególnie praca na polu lub w winnicy,
od której zwolni³ Konstantyn (W.W. Hyde, Od pogañstwa do
Chrzecijañstwa w Imperium Rzymskim, s. 261).
Zrodzona w chrzecijañstwie w pierwszej po³owie II stulecia tendencja, aby
odejæ od soboty i zast¹piæ j¹ niedziel¹, narasta³a coraz bardziej w miarê up³ywu
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czasu. Proces ten, co oczywiste, nie przebiega³ bezbolenie i bez przeszkód,
gdy¿ wielu wyznawców Chrystusa trwa³o stanowczo przy Sabacie siódmego
dnia, budz¹c niezadowolenie, a nawet ci¹gaj¹c na siebie potêpienie rosn¹cych
w si³ê zwolenników niedzieli. Równoczenie zrodzi³a siê tendencja liberalna,
i przez pewien okres czasu sobotê i niedzielê traktowano na równi, zachowuj¹c
obydwa te dni. To t³umaczy, dlaczego w ród³ach historycznych znajdujemy
ró¿ne, czêsto ca³kowicie przeciwstawne opinie o Sabacie i niedzieli. I nic
dziwnego, ¿e na opinie ówczesnych zwolenników wiêcenia niedzieli powo³uj¹
siê wspó³czeni czciciele tego dnia, wywodz¹c z nich, ¿e niedziela by³a czczona
ju¿ na pocz¹tku II stulecia. Oczywicie, jest to prawd¹  niedzielê zaczêto wiêciæ
ju¿ w tamtym czasie. Tak samo, jak niepodwa¿alny jest fakt, ¿e w owym czasie
wierni Bogu chrzecijanie wci¹¿ przestrzegali IV przykazanie Dekalogu, wiêc¹c
Sabat. Dlatego d¹¿¹c do ustalenia jaka jest wola Bo¿a w kwestii dnia wiêtego,
nie mo¿na siê ograniczyæ do róde³ historycznych, lecz braæ pod uwagê przede
wszystkim argumenty biblijne, oczywicie z akcentem na ksiêgi
nowotestamentowe. Te za  jak wykazano wczeniej  jednoznacznie
wskazuj¹ na Sabat.
Warto w tym miejscu przytoczyæ wypowied ks. W. Zaleskiego, który otwarcie
przyznaje, ¿e w kwestii pochodzenia niedzieli nie mo¿na siê powo³ywaæ na autorytej
Chrystusa ani powagê Pisma wiêtego:
Na teksty Pisma w. nie mo¿emy siê cile powo³ywaæ, gdy¿
same w sobie nie mówi¹ o wiêceniu niedzieli przez Aposto³ów.
Wprawdzie w £ukasz mówi, ¿e «pierwszego dnia po sabacie» zeszli
siê w. Pawe³ i jego uczniowie na ³amanie chleba (DzAp 20,7). Ale
ten¿e w. £ukasz gdzie indziej mówi równie¿, ¿e uczniowie Pana
Jezusa schodzili siê codziennie «po domach ³ami¹c chleb» (DzAp
2,46). [...] Wed³ug niektórych pisarzy tak¿e s³owa w. Jana, i¿ mia³
objawienie «w dzieñ Pañski», nale¿y t³umaczyc, ¿e by³o to
w niedzielê. Ale potwierdzenia na to w tekcie nie ma. Móg³ w.
Jan dniem Pañskim nazwaæ sobotê, albo jakie wiêto. (Nauka
Bo¿a, Dekalog, s. 202.203).
Jak ju¿ zaznaczono, ród³a historyczne wykazuj¹, ¿e przez d³ugi czas  tak¿e
po edykcie Konstantyna  sobota by³a uznawana i wiêcona, oraz ¿e przez d³ugie
wieki koegzystowa³a z oficjalnie wprowadzon¹ niedziel¹. Grzegorz Nazjañski 
pisze Kenneth Strand  w koñcu czwartego wieku nazywa³ sobotê i niedzielê
«siostrami»....
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A oto kilka wiadectw z obszernej listy zebranej przez autora Kocio³a
Dogmatów i Tradycji:
[...] Nie tylko w czasach apostolskich, lecz tak¿e bezporednio
poapostolskich, (sobota) stanowi³a jedyn¹ i ogóln¹ praktykê.
Wybitny polski historyk, nie¿yj¹cy ju¿ prof. Uniwersytetu
Jagielloñskiego, dr W³adys³aw Semkowicz, stwierdza:
«Chrzecijanie [...] wzorowali siê pierwotnie na ¿ydowskim
zwyczaju, przyjêli wiêc do swego kultu siedmiodniowy tydzieñ
z sabatem jako dniem wiêtym» (Encyklopedia nauk pomocniczych
historii, s. 113).
Stanowisko to potwierdza ks. J. Wierusz-Kowalski: «Sobota dla
wielu chrzecijan d³ugo jeszcze mia³a charakter wiêty dnia sabatu»
(Liturgika, s. 177).
[...]W jak wielkim powa¿aniu by³ w owych czasach dzieñ sobotni,
którego winno siê przestrzegaæ jako pami¹tki stworzenia, niech
wiadczy nastêpuj¹ce zdanie, znajduj¹ce siê w Konstytucji
Apostolskiej, chrzecijañskiego pisma, pochodz¹cego w koñca IV
wieku: «O Panie Wszechmog¹cy, Ty stworzy³e wiat przez
Chrystusa, ustanawiaj¹c sabat na pamiatke, dlatego w Twym dniu
dakesz nam odpoczynek od prac naszych w celu rozmylania
o Twoim Zakonie» (Constitutions of the Holy Apostels 7,36: por.
The Ante-Nicene Fathers, Vol. VII, s. 474).
{...} w. Augustyn (354-430), wybitny doktor Kocio³a
i p³omienny mwca, umieci³ w jednej ze swych mów nastêpuj¹ce
owiadczenie: «W dniu sobotnim maj¹ siê zwyczaj spotykaæ ci
przewa¿nie, którzy pragn¹ S³owa Bo¿ego. [...] na jednych miejscach
komunia obchodzona jest codziennie, na drugich tylko w sabat,
a jeszcze na innych wy³¹cznie w niedzielê» (Sermon 128; Epistle of
Januarius, 2.).
[...] Przytoczmy równie¿ wiadectwa póniejszych historyków
Kocio³a: «Staro¿ytny sabat by³ przestrzegany wrd chrzecijan
Kocio³a Wschodniego ponad trzysta lat po mierci Zbawiciela»
(E. Brevewood, Learned Treatise of Sabbath, s. 77); «Przestrzegania
sabatu by³o kontynuowane w Kociele chrzecijañskim do
V wieku...» (Lyman Coleman, Ancient Christianity Exemplified, 2,2);
«Kilka wieków ery chrzecijañskiej minê³o, zanim Koció³
chrzecijañski zacz¹³ wiêciæ niedzielê na wzór sabatu»
(W. Domville, The Sabbath, Vol. I, s.96).
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[...] Dane historyczne potwierdzaj¹, ¿e nawet wówczas, gdy
niedziela sta³a siê powszechnym dniem odpoczynku, co nast¹pi³o
dopiero w w. IV-VIII, sobota by³a przestrzegana przez liczne grupy
i jednostki chrzecijañskie a¿ do czasów nowo¿ytnych
(J. Grodzicki, dz. cyt. s. 247.248).

Dzia³ania na rzecz upoledzenia soboty
Jak ju¿ powiedziano, wielu zwolenników niedzieli nadal ¿yczliwie odnosi³o
siê do soboty, traktuj¹c te dwa dni jak «siostry» i jak «zespó³». Jednak nie wszyscy.
Jak pisze K. Strand, wielu przywódców kocielnych by³o jawnymi wrogami soboty:
Na przyk³ad Jan Chryzostom, wspó³czesny Grzegorzowi
i Asteriuszowi, poszed³ tak daleko, ¿e stwierdzi³: S¹ miêdzy nami
tacy, którzy poszcz¹ tego samego dnia co ¯ydzi, i zachowuj¹ sabaty
w ten sam sposób, a my znosimy to ze spokojem, lub raczej ze
wstrêtem i odraz¹(dz. cyt., s. 28).
W miarê up³ywu czasu coraz liczniejsi i bardziej wp³ywowi zwolennicy
niedzieli, dokonuj¹ pewnych manipulacji, aby zniechêciæ chrzecijan od Sabatu
i wzbudziæ sympatie dla niedzieli.
Wiemy [...] ¿e ju¿ od wieku V w Rzymie, w Hiszpanii, i gdzie
indziej zaczêto wprowadzaæ post w soboty jako wigilie niedzieli.
Lecz dopiero w w. VIII sobota staje siê dniem powszednim, dniem
pracy, a jedynie niedziela dniem odpoczynku. Wreszcie sobór
Florencki w r. 1441 wyda³ formalny zakaz obchodzenia soboty jako
dnia wiêtego (Denz. 712). Jak wiêc widzimy, sobota jako dzieñ
wiêty d³ugo jeszcze w Kociele cieszy³a siê uprzywilejowanym
miejscem (Ks W. Zaleski, Nauka Bo¿a, Dekalog, s. 201).
W Rzymie i w niektórych innych miejscach na Zachodzie
praktyka postu w ka¿dy sabat tygodnia, czyni³a go dniem ponurym
i jednoczenie sk³ania³a do nacisku w kierunku zachowywania
niedzieli. To oczywicie mia³o negatywne skutki dla sprawy
zachowywania sabatu. W Rzymie i na niektórych s¹siednich
terenach ów fakt móg³ pos³u¿yæ jako powód do zast¹pienia takiego
smutnego i g³odówkowego sabatu, radosnym tygodniowym
wiêtem zmartwychwstania w niedzielê. W Rzymie i Aleksandrii
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niew¹tpliwie dzia³a³y tak¿e inne tendencje we wczeniej
podejmowanych zaniegach, aby w tych miejscach sabat zast¹piæ
niedziel¹. Byæ mo¿e nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê pewien innym
wp³yw na te sprawê, p³yn¹cy ze strony pogañstwa, choæ w II wieku
wiêcenie niedzieli nie wkroczy³o do Kocio³a bezporednio z tego
powodu. W rzeczywistoci wp³yw pogañskiej niedzieli na
chrzecijañstwo rozwin¹³ siê szczególnie w czasach po
Konstantynie Wielkim (Kenneth A. Strand, dz. cyt., s. 24).
W tej sytuacji usuniêcie soboty i wywy¿szenie niedzieli by³o tylko kwesti¹
czasu. Nie nale¿a³o ju¿ pytaæ czy, ale raczej kiedy siê to stanie. Ks. W. Zaleski
pisze:
W miarê jak sobota zatraca charakter wi¹teczny, staj¹c siê
dniem roboczym i powszednim, tak niedziela z wolna przejmuje
nakazy i zakazy obowi¹zuj¹ce dot¹d w sabat. Trudno bowiem by³o
na dalsz¹ metê wiêtowaæ a¿ dwa dni. Z konkurencji zwyciêsko
wysz³a niedziela (Nauka Bo¿a, Dekalog, s. 204).
Ostatecznie zmiana dnia wi¹tecznego zosta³a usankcjonowana poprzez
zmiany w biblijnym Dekalogu, jakich dopuci³ siê Koció³ katolicki. Ten
nies³ychany zamach na Bo¿e Prawo, dokonany w redniowieczu, d³ugo i skrzêtnie
skrywany przed ogó³em wiernych, dokumentuj¹ w swych dzie³ach niektórzy
z teologów katolickich. Oto, co na ten temat otwarcie pisze ks. prof. dr Franciszek
Spirago:
Nadane ¯ydom dziesiêcioro przykazañ Bo¿ych, przekszta³ci³
Koció³ katolicki w duchu chrzecijañskim.
Dekalog ¿ydowski, pierwotny, obejmowa³ nastêpuj¹ce
przykazania: 1) Przykazanie oddawania czci tylko prawdziwemu
Bogu. 2) Zakaz czczenia obrazów i pos¹gów. 3) Zakaz zniewa¿ania
Imienia Bo¿ego. 4) Nakaz wiêcenia sabatu. 5) Nakaz czci dla
rodziców. 6) Zakaz zabijania, 7) cudzo³óstwa, 8) kradzie¿y, 9)
fa³szywego wiadectwa. 10) Zakaz po¿¹dania rzeczy cudzych. (2 Mj¿
20,1-17).
[...] poczyni³ w nich Koció³ nastêpuj¹ce zmiany formalne.
Drugie przykazanie dotycz¹ce czci obrazów, z³¹czy³ z pierwszym,
natomiast dziesi¹te przykazanie Bo¿e rozdzieli³ na dwa osobne
przykazania [...] Nakaz wiêcenia sabatu przemienia Koció³ na
nakaz wiêcenia niedzieli. (Katechizm Ludowy, t. II, s. 65.66).
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Wypowied ks. Fr. Spirago jest prosta i czytelna dla ka¿dego. Niestety, nie do
koñca uczciwa, a momentami pokrêtna.
 Bo pisze ks. Spirago, ¿e drugie przykazanie Bo¿e Koció³ z³¹czy³ z
pierwszym. A to zwyk³e k³amstwo; Koció³ je po prostu wyrzuci³. O czym ka¿dy
mo¿e ³atwo siê przekonaæ, czytaj¹c tekst Dekalogu w 2 Mj¿ 20,1-17, a tak¿e
porównuj¹c z dekalogiem ¿ydowskim pierwotnym w ujêciu tego¿ autora.
 Z powodu usuniêcia II przykazania, wszystkie nastêpne przesunê³y siê o jedno
miejsce: III sta³o siê II, IV  III, itd. a¿ do X, z którego Koció³ «zrobi³ dwa» 
aby znów pozornie by³o Dziesiêæ Przykazañ!
 Wskutek podzielenia X przykazania Bo¿ego, «X przykazanie» katolickiego
«dekalogu»  któremu nadano brzmienie: Ani ¿adnej rzeczy, która jego jest
(cytat za nowym Katechizmem Kocio³a Katolickiego, s. 471)  zosta³o zupe³nie
pozbawione sensu!
 Nastêpnie Koció³ katolicki zmieni³ dzieñ wiêty, wyrzucaj¹c z Dekalogu
siódmy dzieñ (Sabat), wyró¿niony, pob³ogos³awiony i uznany przez Boga za wiêty
ju¿ przy stworzeniu wiata (1 Mj¿ 2,1-3), a w jego miejsce wprowadzi³
staropogañski dzieñ s³oñca!
 A pisz¹c o tak g³êbokich, wrêcz pora¿aj¹cych zmianach, ks. Spirago twierdzi,
¿e one nie naruszy³y istoty przykazania, i s¹ zaledwie formalne...
Inna sprawa, to pytanie, kto Kocio³owi da³ prawo do jakichkolwiek
manipulacji przy Dekalogu?! Kto upowa¿ni³ jakiegokolwiek cz³owieka do
najmniejszej nawet  tak¿e formalnej  zmiany, skoro Pan Jezus Chrystus
powiedzia³, ¿e dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie przeminie z zakonu, a¿ wszystko to siê stanie Mt 5,17-19)!?
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wiêcenie Sabatu na przestrzeni wieków
Sabat siódmego dnia tygodnia nigdy nie zosta³ ca³kowicie zapomniany, a jego
wiêcenie zaniechane. Dla nas interesuj¹ce s¹ losy Sabatu zw³aszcza w Europie,
i o tym krótko napiszemy poni¿ej. Ale warto te¿ wiedzieæ, ¿e na przyk³ad w Etiopii
ca³e grupy chrzecijan zachowywa³y Sabat przez wszystkie wieki, i a¿ do czasów
nam wspó³czesnych. To samo mo¿na powiedzieæ o chrzecijanach w Azji
Centralnej, zw³aszcza o Ormianach w Hindustanie, o których doktor teologii,
Claudius Buchmann napisa³:
Historia kocio³a armeñskiego jest bardzo interesuj¹ca. Ze
wszystkich chrzecijan w Azji Centralnej, oni najbardziej uchronili
siê wp³ywów mahometañskich i papieskich [...] Ormianie
w Hindustanie [...] zachowali Bibliê w jej czystoci, a ich doktryny
s¹  na ile autor wie  doktrynami Biblii. Ponadto w ca³ym naszym
imperium obchodz¹ oni nabo¿eñstwo chrzecijañskie siódmego dnia
tygodnia...(w: J. Kiesz, Historia Sabatu i niedzieli).
W opracowaniu tym nie mo¿e zabrakn¹æ informacji o tym, ¿e pierwszym
poreformacyjnym Kocio³em, który w nauczaniu wróci³ do biblijnej wersji
Dekalogu, i w praktyce odnowi³ wiêcenie biblijnej soboty, by³ Koció³ Baptystów
Dnia Siódmego. Historycznie wy³oni³ siê on z Kocio³a Baptystów (Dnia
Pierwszego) w wieku XVII, a pierwszym Zborem w którym przywrócono szacunek
dla Sabatu, by³  istniej¹cy do dzi  londyñski Zbór Mill Yard.
To w³anie od Baptystów Dnia Siódmego prawdê o biblijnym Dekalogu i tym
samym o Sabacie, przejêli w po³owie XIX stulecia Adwentyci Dnia Siódmego,
i uczynili j¹ jedn¹ ze sztandarowych nauk, jakie g³osz¹.
Wszystkich bli¿ej zainteresowanych dok³adn¹ histori¹ Sabatu na przestrzeni
wieków a¿ do czasów najnowszych, odsy³amy do ksi¹¿ki Johna Kiesza, pt.
Historia Sabatu i niedzieli, z której pochodzi równie¿ poni¿szy fragment:
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Rzymowi nigdy nie powiod³o siê w ca³kowitym usuniêciu Sabatu
z ziem sobie podleg³ych. Mamy powody aby wierzyæ, ¿e w ka¿dym
stuleciu istnieli wiêc¹cy Sabat, niektórzy na pustkowiach,
a niektórzy w Alpach i wokó³ nich. W tamtych czasach byli oni znani
pod takimi nazwami jak Nazarejczycy, Keryntowie, Hipsistarsi,
a póniej jako Vaudois, Katarowie, Tuluzjanie, Albigensi,
Petrobrusjanie i Waldensi. Wiemy, ¿e Waldensi byli przekonani, ¿e
koció³ rzymski jest antychrystem, o którym mówi Biblia. Wielu
z nich potrafi³o z pamiêci cytowaæ du¿e fragmenty zarówno Starego
jak i Nowego Testamentu. Rainer Sacho, dominikanin, uwa¿aj¹c
ich za niebezpiecznych heretyków mówi o nich, ¿e s¹ jedn¹
z najbardziej staro¿ytnych sekt, i ¿e nie ma kraju, gdzie nie
stanê³aby ich stopa.
Tak¿e w Polsce, w ró¿nych wiekach ¿yli chrzecijanie wiêc¹cy Sabat, których
nazywano Sobotnikami albo Sabatystami. Sabat wiêcili tak¿e Bracia Polscy,
Arianie, których w XVII wieku  w efekcie rzymskokatolickich intryg i zabiegów
kontrreformacyjnych  po kilku pogromach w³adze polskie skaza³y na banicjê.
Kontakty, jakie Koció³ Chrzecijan Dnia Sobotniego nawi¹za³ z identycznie
wierz¹cymi chrzecijanami z Ukrainy, da³y nam wiedzê o ich historii na terenie
Zakarpacia, Odessy i Rostowa. Historia ta siêga XIV wieku. Dodaæ tak¿e nale¿y,
¿e koñcem XIX wieku na teren Polski dotarli pionierzy Kocio³a Adwentystów
Dnia Siódmego, zak³adaj¹c pierwsze zbory chrzecijan wiêc¹cych biblijny dzieñ
wiêty  Sabat. A kilkadziesi¹t lat póniej powsta³ w naszym kraju Koció³
Chrzecijan Dnia Sobotniego.
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