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Zajmiemy się tutaj dziś tematem, który jest tak ważny w oczach Jahwe, a
tak nieistotny dla świata i często zwalczany także przez Przeciwnika.

Pewnego razu był sobie ojciec, bardzo kochający ojciec, który postanowił,
że spędzi trochę czasu i zrobi dla syna prezent. Zdecydował, że wykona dla
syna ręczny model małej żaglówki. Gdy skończył swą pracę nad żaglówką,
pokazał ją swojemu synowi. Syn spojrzał na to raczej dość obojętnie.
Nie wyglądało na to, by obchodziło go to, że ojciec dał mu prezent. A w
rzeczywistości syn wziął później tę żaglówkę, którą dał mu ojciec i rozwalił
ją na kawałki, po czym wyrzucił do kosza.

Oczywiście ten syn nie okazywał żadnej wdzięczności ani miłości wobec swego
kochające ojca. Wszyscy to bardzo dobrze rozumiemy. Chcę jednak dzisiaj
mówić o prezencie, jaki Jahwe dał Swoim dzieciom, a te dzieci, w większości
wypadków, nie doceniają go sobie i depczą po nim. Ten prezent znany jest jako
Sabat.

Jak pamiętacie, Jaszua, Mesjasz powiedział, że Sabat został stworzony dla
człowieka. Jahwe stworzył dla nas Sabat, aby był DAREM. Został oddzielony
jako siódmy dzień Jego tygodnia już na samym początku stworzenia. Jahwe,
mając nadzieję, że Sabat będzie czasem na zrobienie sobie przerwy w naszym
zabieganym życiu i spędzeniu z Nim czasu, powiedział w Dziesięciu Przykaza-
niach – Pamiętajcie o dniu Sabatu, aby był święty. Sobota, zgodnie ze
Starym i Nowym Testamentem, identyfikowana jest z Sabatem. Co robimy z
tym darem? Czy wybieramy ignorowanie Jego daru, zapominanie o Jego darze
i deptanie po Jego darze, czy też wybieramy, by być pośród niewielu, którzy
pragną pamiętać o Sabacie i traktować jako święty?

Jahwe mówi nam – Dałem go wam. On jest pamiątką mojego stworzenia. –
Pomyślcie o tym. Jahwe stworzył niebiosa i ziemię, morze i wszystko w nim, jako
błogosławieństwo dla nas. Wszystko, czego pragnie od nas, to, byśmy pamiętali
o stworzeniu świata poprzez pilnowanie, by ten dzień był święty. I możemy to
wszystko zrozumieć, patrząc na to z takiej perspektywy –Wszystko to uczyniłem
dla was. Chciałbym, abyście wy dla Mnie czynili właśnie to. Niech to będzie dla
was prezent. Korzystanie z tego prezentu będzie dla Mnie błogosławieństwem.
– Tak jak to powiedział ojciec synowi z żaglówką. Oczywiście oczekiwał on od
niego, że będzie się nią bawił, szanował ją, a nie deptał ją.

Dlatego myślę sobie, że patrząc na Sabat, możemy powiedzieć coś takiego
- dobra, jeżeli jest jakiś człowiek lub zwierzę, które trzeba uratować, to mo-
żemy robić to w Sabat. – To z tego powodu Jaszua mówi, że nie człowiek
został stworzony dla Sabatu, ale sabat został stworzony dla człowieka. I ten
Sabat już od samego początku jest atakowany. A jest to instytucja, jaka została
zapoczątkowana już na samym początku stworzenia.

Dziś mamy wielu ludzi, którzy nawołują, by zmienić definicję małżeństwa,
które zostało zainicjowane już w Księdze Rodzaju. A jak wiecie, ludzkie tradycje
już przedefiniowały Sabat, który także ma swój początek w Księdze Rodzaju.
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Nie mamy żadnego autorytetu na zmianę dnia Sabatu, tak samo, jak nie mamy
prawa do zmiany definicji małżeństwa. Zarówno Stary i Nowy Testament nazy-
wają siódmy dzień tygodnia „Sabatem”. Kim jesteśmy, by to zmieniać?

Jednak tradycje kościoła dumnie twierdzą, że mogą dokonywać takich zmian.
Kościół katolicki przyznaje się do tego. To oni są tymi, którzy to zmienili. A
ja jestem tu po to, by powiedzieć wam, że nikt nie ma prawa lub autorytetu,
by zmieniać cokolwiek powiedział nasz Ojciec – anie jednej kropki, ani jednej
kreski. Musimy to zrozumieć – Jahwe jest święty i to On decyduje, co jest
święte a co nie. Są pewne rzeczy, które do Niego należą i On mówi, że są one
święte, a my mamy tego słuchać. W całym Piśmie widzimy, jak Jahwe uczy
nas, byśmy rozróżniali między tym, co święte i nieświęte, pomiędzy rzeczami,
które są oddzielone a tymi, które są pospolite.

Gdy chodzi o Sabat, pewne dni są normalnymi dniami, a jeden dzień ty-
godnia jest dniem świętym. On jest Tym, kto wymyślił tydzień, to był Jego
pomysł. Lecz niektórzy żyją w przeświadczeniu – och, nie musimy przestrzegać
Sabatu; musimy tylko miłować. Ale tak jak w mojej ilustracji, mam nadzieję,
że pomogła wam dostrzec, że częścią miłowania Jahwe jest docenianie oraz ko-
rzystanie z rzeczy, jakie nam daje, a nie próbowanie obchodzenia ich dookoła.
Podobnie jak w przypadku ojca z drewnianą żaglówką, musimy chcieć przyjąć
podarunek Jahwe i przestać słuchania ludzkich wymówek, by ignorować ten
dar. Częścią miłości do Jahwe jest wybieranie, by nie profanować Jego świętych
rzeczy. A jedną z rzeczy, jaką uczynił świętą już na samym początku tygodnia
stworzenia, jest Jego dzień Sabatu.

1 Mojż. 2:2-3
I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił; i odpo-

czął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił. (3) I
błogosławił Bóg dniowi siódmemu, i poświęcił go; iż weń odpoczął od
wszelkiego dzieła swego, które był stworzył Bóg, aby uczynione było.

W tamtym czasie nie było Żydów w pobliżu. Był tylko jeden człowiek – Adam.
I pobłogosławił On ten dzień i uczynił go innym od pozostałych. Uświęcił go.
Odpoczął od Swej pracy. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz. On stworzył
Adama na Swój obraz. Zatem następnego dnia po stworzeniu Adama nastał
dzień społeczności i odpoczynku wraz z tym, którego stworzył Bóg. I wpuścił w
ruch ten wzór. Przetłumaczone tam słowo „poświęcił” oznacza „oddzielił”. Jest
to ta sama rodzina słów jak w przypadku tłumaczenia słowa „Święty”. Tak więc
Sabat jest pierwszą rzeczą w Piśmie, którą Jahwe nazywa świętą i uświęconą.
Tak więc ci wszyscy, którzy myślą, że Sabat był bezczeszczony i co tydzień
ignorowany, aż Jahwe dał 10 Przykazań, nie rozumieją oni po prostu świętości.

Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Dlatego jesteśmy powołani, by czynić te
rzeczy, jakie On czyni. Robimy sobie nasze twórcze rzeczy w trakcie sześciu dni
tygodnia, a potem odpoczywamy w dzień Sabatu. Jahwe nigdy nie aprobuje
profanowania rzeczy, które uczynił Świętymi.

Eze 22:26
Kapłani gwałcą moje Prawo. Znieważają to, co dla Mnie święte.

Nie rozróżniają między świętym a zwykłym. Nie uczą o różnicy między
czystym a nieczystym. Odwracają uwagę od moich szabatów, tak że
jestem przez nich bezczeszczony.

On nie lubi, gdy bezcześcimy Jego święte rzeczy. A jeżeli zbadacie temat, to
te rzeczy wzajemnie się łączą – święty i nieświęty, czysty i nieczysty. „Jestem
wśród nich bezczeszczony”, jakby był niczym. jakby nie był Święty. Spójrzcie:
1. Nie rozróżniali między tym co święte i nieświęte (zwykłe, pospolite).
2. Nie uczyli różnicy między tym, co czyste, a nieczyste.
3. Odwracali swoje oczy od Sabatów Jahwe.
Tak na marginesie, są jeszcze inne Sabaty, niż te, które są siódmym dniem tygo-
dnia. Mamy także Sabaty Świąt Jahwe, ale o nich dziś nie rozmawiamy. Tylko o
tym wspominam. Istnieją zatem, pewne dni, jakie Jahwe uczynił świętymi. A tu
przychodzi sobie Jaszua i nagle dla Jahwe miłymi stają się ci, którzy twierdzą,
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że wierzą w Mesjasza, chodzą tak, jak On chodził, żyją, jak On żył, i nagle są
wolnymi , by nie rozróżniać między tym, co święte i nieświęte, czyste i nieczyste,
i mogą sobie zakrywać oczy przed Sabatami Jahwe? Wyjaśnijcie mi mechanizm
dzięki któremu możemy to robić. Dla mnie coś takiego nie ma sensu.

Wiem, że niektórym będzie ciężko w to uwierzyć, ale właśnie nasze bez-
czeszczenie Sabatów było jedną z niezbędnych rzeczy, by przyszedł Jaszua, by
cierpiał i umarł za nas. W 10 Przykazaniach mówi On, że mamy przestrzegać
ten dzień, i jeśli by to był jedyny grzech, jaki popełnił człowiek, to Jaszua wciąż
musiałby cierpieć i umrzeć z powodu tego jednego grzechu. Czasami mamy
taką tendencję, by patrzeć na to, co „ważne” z perspektywy kultury, w jakiej
żyjemy. Spójrzcie, gdyby każda osoba dzisiaj na ziemi, gdyby każda osoba na
powierzchni planety przestrzegała Sabatu, to facet, który wyszedłby kosić traw-
nik i grabić liście, oraz robić w Sabat, co mu się podoba, to byłby postrzegany
jako trochę dziwna osoba, jako jakiś odszczepieniec, który musi się nawrócić.
A tak na marginesie, pewnego dnia tak będzie (Izajasz 66). A ponieważ tak
wielu dziś łamie Sabat i ignoruje go, nie jest on traktowany jako coś znaczą-
cego – Och, no wiesz, trzeba pracować na życie. Gdyby to było jakiekolwiek
inne przykazanie, gdyby twój szef z pracy wymagał, byś popełniał z jego żoną
cudzołóstwo, albo kogoś miał zamordować, albo skłamać komuś, albo miałbyś
bluźnić rodzicom, albo oddawać cześć bożkom, albo brać Boże imię nadaremno,
odparłbyś – Nigdy w życiu! Absolutnie! Nie mam zamiaru tutaj pracować, jeśli
się tego ode mnie wymaga! Ale nagle, przy czwartym przykazaniu – Och, no
wiesz, muszę pracować na życie.

Nie! Jahwe mówi, że to Jego święty dzień. Szukajcie najpierw Królestwa
Jahwe i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcz-
cie się o jutro, co będziecie jeść, w co się ubierzecie. <jutro zatroszczy się o
siebie samo. Zatem musimy być ostrożni i nie pozwalać światu wpływać na nas
w myśleniu, co jest ważne. Musimy pozwolić Jahwe, by to On definiował, co jest
ważne. Co jest ważne dla Niego, musi być ważne dla nas, dlatego że jest to ważne
dla Niego, a On jest ważny dla nas. Ludzie z ewangelicznego chrześcijaństwa
buntują się i mówią, że homoseksualizm jest grzechem i że w Biblii ten grzech
jest karany śmiercią. Ale wiecie co? Czyż Jahwe nie przeznaczył też kary śmierci
dla tych, którzy łamią Jego Sabat? Zatem tak, jest to dla Niego bardzo ważne.
Dla ciebie, dla wielu ludzi z naszej kultury wydaje się śmieszne, że żąda on
śmierci, bo przecież nie wpływa to w żaden sposób na to, jak traktujesz swych
bliźnich. I dlatego, że nie ma to wpływu na ludzi, nie wydaje się to istotne.
Ale, niestety, ma to wpływ na Jahwe.

Kiedy spojrzy się na 10 Przykazań i to, jak są ułożone, pierwsze cztery
przykazania odnoszą się do tego, jak miłujemy naszego Ojca w niebie. Piąte,
czcij ojca i matkę, również można by pod to podciągnąć. Ale mówimy tu o:
1. żadnych bożków zamiast Niego,
2. nie czyń sobie żadnego obrazu, nie kłaniaj mu się i nie służ mu,
3. nie bierz imienia Jego nadaremno,
4. i pamiętaj o Jego dniu Sabatu.
Reszta – czcij ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam, nie kradnij –
mówią o tym, jak mamy traktować swoich bliźnich. Jak to jest, że te, które
dotyczą tego, jak mamy miłować naszego Ojca w niebie, są mniej ważne? Tak
nie powinno być. A jednak ludzie traktują Sabat, jakby to była zwyczajna rzecz.
On mówi – Pamiętaj o dniu Sabatu i traktuj go jako święty.

2 Mojż. 20:8
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

Czyż to nie zakrawa na ironię, że właśnie ten dzień, o jakim mamy powiedziane,
by go pamiętać, jest dniem, który większość ludzi zapomina?

2 Mojż. 20:9-11
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz

pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest
szabatem ku czci twego Boga, Jahwe. Nie możesz przeto w dniu tym
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wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani
twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec,
który mieszka pośród twych bram. I podaje powód: (11) Bo w sześciu
dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,
w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień sza-
batu i uznał go za święty.

Dlatego go pobłogosławił i uczynił świętym. Widzimy zatem, że pierwszą rzeczą,
by czynić Sabat świętym, jest powstrzymywanie się od zajęć, od pracy. Widzimy
również, że nie chce On, by inni wykonywali dla nas naszą pracę, jak nasz syn,
nasza córka, służący i służąca, a nawet zwierzęta oraz obcy poganie. Co na to
powiecie? Poganie! On nie chce, by i oni wykonywali dla nas jakąkolwiek pracę.
Wszyscy mają wolne. Goście odwiedzający nasz dom. Wszyscy odpoczywają,
jak odpoczywał Jahwe.

Co to zatem oznacza przestrzegać dzień Sabatu? Wydaje mi się, że mnóstwo
ludzi nie rozumie tego dzisiaj, co to tak naprawdę znaczy przestrzegać dzień
Sabatu. Nawet pośród nas, dla których ważne jest przestrzeganie Sabatu, jest
multum ludzi, którzy tak nie prawdę nie przestrzegają go tak, jak powinni
to robić. Są pewne denominacje, które są denominacjami przestrzegającymi
Sabatu i nie widzą problemu w wychodzeniu do restauracji po nabożeństwie
Sabatowym i w czynieniu tego, co generalnie Jahwe mówi, by nie czynić. A jest
to zatrudnianie służby, by wykonywała pracę dla ciebie – gotowanie, sprzątanie.
A On przecież mówi – Hej, nawet obcy! To może być wierzący. To może być
niewierzący. Ale nawet obcy – mówi On – potrzebuje odpoczywać. Poganin.
Każdy. Tak więc nie możemy zatrudniać ludzi w Sabat.

Ludzie pytają się – Tom, a ty, nie używasz elektryczności w Sabat? – Tak,
używam. Kapłani też to robili, gdy byli w świątyni. Pracowali w Sabat. Dla-
czego to było akceptowalne? Ponieważ była to praca dla Jahwe. A więc i my,
gdy używamy elektryczności w celach służby, słuchania Słowa, zwiastowania
dróg Bożych, to jest to akceptowalny cel. Ale pójść gdzieś, usiąść do restauracji,
co to ma wspólnego z Sabatem? W rzeczywistości jest to tragiczna anty-służba.

W Nehemiaszu 13 widzimy pewien przykład.

Neh 13:15-17
W tym okresie zwróciłem też uwagę, jak w Judei obchodzi się sza-

bat. Otóż w tym dniu tłoczono wino, zwożono snopy, objuczano osły,
transportowano na nich do Jerozolimy wino, winogrona, figi i wszelkie
inne ciężary. Ostrzegłem ich więc, aby w dniu szabatu żywności nie
sprzedawali! (16) Ponadto zauważyłem, że mieszkający w Jerozolimie
Tyryjczycy sprowadzają do miasta ryby, a także inne towary i tam, w
Jerozolimie, sprzedają je w szabat robiącym sobie zakupy mieszkańcom
Judei! (17) Wystąpiłem zatem przeciwko przedstawicielom ważniejszych
rodów Judei: Dopuszczacie się niegodziwości — zarzuciłem im. — Lek-
ceważycie dzień szabatu.

Powiedziane jest, że kupując rzeczy od pogan, bezcześcimy dzień Sabatu. Od
nieprzestrzegających Sabatu – bezcześcimy go. Czyli sprzedawanie i kupowa-
nie jest zabronione w Sabat Jahwe, w dzień, jaki On chce, byśmy pamiętali i
traktowali świętym. Zatem chodzenie do restauracji, do centrów handlowych,
na zakupy do sklepu, na pewno nie jest utrzymywaniem Sabatu świętym.

Natomiast jeśli człowiek potrzebuje jakiejś pomocy, nagłej potrzeby medycz-
nej, albo potrzebujesz coś z apteki, bo zaszła nagła potrzeba, to sądzę, że wyjątki
są oczywiste, bo przecież Sabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek
dla Sabatu. Ale to nie jest to, o czym rozmawiamy, gdy mówimy o pójściu do
restauracji.

Kiedy Jahwe wyprowadził synów Izraela z Egiptu, to na nowo przywrócił
dzień Sabatu, który bez wątpienia został zapomniany, gdyż Egipcjanie wymagali
od nich pracy siedem dni w tygodniu. Mosze powiedział dzieciom Izraela, co
powinni robić, by przygotować się na Sabat. Oto, co powinniśmy robić, by mieć
jedzenie, jakie potrzebujemy na Sabat.
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2 Mojż 16:23
A on rzekł do nich: Oto, co Jahwe chciał wam powiedzieć: Dniem

świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Jahwe, jest dzień ju-
trzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotować.
Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny.

Tak więc w dzień przygotowania powinniśmy przygotować swoje jedzenie. Jest
to dzień szósty (nasz piątek), dzień przygotowania. Powinniśmy przygotować
sobie jedzenie, jakie będziemy spożywać w Sabat, byśmy nie musieli tego goto-
wać i przygotowywać w Sabat. Tak więc Jahwe chce, by nie tylko nasze ciała
odpoczywały w tym świętym dniu. Mówi On, że chce, by i nasze umysły nie
martwiły się o jedzenie, o to, co mamy ugotować i tego typu sprawy. Chce,
byśmy zrobili sobie pełny odpoczynek, jakiego potrzebujemy, więc musisz tylko
podejść, nabrać sobie jedzenia i go zjeść.

Amos 8:4-5
Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i niszczycie biednych

ziemi, (5) którzy mówicie: „Kiedy minie Nów księżyca, byśmy mogli
sprzedawać zboże? Kiedy minie szabat, byśmy mogli sprzedawać psze-
nicę, zmniejszając efę, i powiększać sykla, fałszując wagę."

Nie mogą doczekać się końca Sabatu, by mogli sprzedawać i kupować, wykorzy-
stywać biednych itp. . . fałszować wagi. Tragedia. . .

Jeśli chodzi o Nów księżyca, jest tylko jeden Nów księżyca w ciągu roku,
który jest dniem odpoczynku. Jest on w siódmym miesiącu – zwie się Jom
Teruah, Dzień Trąbienia (Święto Trąbienia). A gdy chodzi o dzierń Sabatu,
nie jest to dzień na sprzedawanie i kupowanie. Kontekstem tego wersetu jest
niezadowolenie Jahwe z powodu uciskania biednego, ale lekcją jest to, byśmy
spojrzeli na ich nastawienie. Chcą, by się skończył i by mogli iść robić swoje
rzeczy. Musimy zatem pamiętać, że podczas przestrzegania Sabatu, nie powin-
niśmy spoglądać, by się już skończył, albo śpieszyć się, byśmy w końcu mogli
pójść w świat i robić, co chcemy, kiedy się już skończy. Nie powinno to być
problemem, jeżeli nasze nastawienie wobec przykazań Jahwe jest właściwe, a
nasza relacja z Jahwe jest nietknięta i na właściwym miejscu. I faktycznie, jeśli
nasza relacja z Jahwe jest na odpowiednim miejscu, oto jak powinno wyglądać
nasze nastawienie.

1 Jan 5:3
W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego

przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe.

To nie jest nic ciężkiego. Pomyślcie o tym wszystkim, co Jahwe uczynił dla was,
czy nie możecie wy dla Niego czegoś zrobić? No co, takie to trudne?

Czasami słyszy się historie, że ktoś ratuje komuś życie i ta osoba, której życie
zostało uratowane mówi – człowieku, jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebował,
po prostu powiedz. Cokolwiek to jest. Zrobię to dla ciebie.

Cóż, Jahwe uratował nam życie. On zbawił nasze dusze od zniszczenia i
śmierci w jeziorze ognia. On nas zbawił. Powinniśmy spojrzeć na Jego przyka-
zania i powiedzieć – tak, człowieku, cokolwiek. – Prawda? I wiecie, co przez to
odkryjemy? Dowiemy się, jakim one są błogosławieństwem.

Kolejny werset to Izajasz 58:12. Wiecie, słyszałem wielu kaznodziei z trady-
cyjnego chrześcijaństwa cytujących ten werset i mówiących, że to są oni.

Izaj 58:12
Potomni twoi odbudują odwieczne ruiny, wzniesiesz fundamenty wielu

pokoleń. „Budowniczym rumowisk” będziesz nazywany, „Odnowicielem
siedzib zrujnowanych”.

Oni sądzą, że dzięki swoim przebudzeniom, to o nich mowa. Ale czym są te fun-
damenty? Co trzeba odbudować? Fundamenty! Moglibyśmy wpierw spojrzeć
na Księgę Rodzaju, no nie? Myślę sobie, że to jest fundament, do jakiego mo-
glibyśmy sobie spojrzeć. Tak więc, jak staje się „Odbudowującym rumowiska”,
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„Odnowicielem siedzib zrujnowanych”, jak wznosi się fundamenty wielu pokoleń
i odbudowuje odwieczne ruiny? Spróbujcie przeczytać kolejny werset.

Izaj 58:13
Jeśli powstrzymasz w szabat swoje nogi, by w moim dniu świętym

swych spraw nie załatwiać, i jeśli będziesz szabat nazywał rozkoszą, a
święty [dzień] Jahwe – czcigodnym, jeśli go uczcisz, stroniąc od podróży,
załatwiania sprawunków i od gadulstwa,

I dalej. . .

Izaj 58:14
wówczas znajdziesz rozkosz swą w Jahwe! Pozwolę ci kroczyć po

wyżynach kraju, sycić się dziedzictwem praojca Jakuba! – Tak usta
Jahwe orzekły.

Co to jest „dziedzictwo Jakuba”? Jakie jest dziedzictwo Jakuba? Życie wieczne
w ziemi obiecanej. To jest tym dziedzictwem. A Izajasz, rozdział 56, jeśli to
przeczytacie, mówi o Poganach otrzymujących to samo dziedzictwo, jeśli przy-
lgną oni do Sabatu. Kontekst Izajasza 58 ma także coś wspólnego z Dniem
Pojednania. Oto jak możemy traktować jako święty, dzień święty, jeśli jest to
święty dzień. Jak go traktować jako święty? Czcząc Go – poprzez nazywanie go
przyjemnym, nieczynienie swoich własnych dróg, szukania własnej przyjemności,
mówienia własnych słów.

Czym są te rzeczy? Zrobiłem dla was ich listę.
JAK PRZESTRZEGAĆ SABATU:

1. Po pierwsze, nazywajmy Sabat rozkoszą. Cieszmy się nim, radujmy się w
nim.

2. Będziemy uważać święty dzień Jahwe za coś szczególnego, honorowego.
3. Będziemy czcić Boga.
4. Nie będziemy chodzić własnymi drogi, szukać własnej przyjemności.
5. Nie będziemy mówić swoich słów. Po hebrajsku mamy tam dabar dabar.

Dabar, dabar, czyli słowa, słowa. Dabar debarim.
6. Żadnego kupowania i sprzedawania. Po prostu odpoczywamy.
7. Żadnego gotowania, żadnego pieczenia. Przygotowujemy to wcześniej.
8. Zgromadzamy się razem i słuchamy Słowa.

To nie jest dzień na szukanie naszych własnych rzeczy, na robienie naszych
własnych przyjemności. Jest to dzień na skupienie się na duchowych rzeczach.
Pięknym obrazem pragnienia Jahwe jest to, byśmy się skupili na Nim. Chce,
byśmy się skupili na Jego rzeczach. Dla siebie mamy pozostałe 6 dni. Choć mam
nadzieję, że czcimy Go każdego dnia. To prawda, czcimy Go każdego dnia, ale
ten dzień jest szczególnie oddzielony na ten cel. Nie zamierzasz iść do pracy.
Nie zamierzasz iść do ogrodu i kosić tego dnia trawę. Ten dzień to Jego dzień.
Jest on błogosławieństwem. To naprawdę, naprawdę jest błogosławieństwem
mieć taki dzień, by to robić. Naprawdę.

Służę Jahwe od 1989 roku, a Sabatu przestrzegam od 1990 roku, i wiecie,
wiele razy w trakcie mojej drogi, zwłaszcza gdy pracowałem w świeckiej pracy,
słabłem duchowo. I Sabat był zawsze tym, co jaśniało jak słońce na końcu
tygodnia, by się przegrupować, by się pozbierać, skupić na duchowych rzeczach
i ponownie połączyć z moim Ojcem w niebie. Tak więc trzymałem się Sabatu,
a Sabat trzymał mnie.

Wiecie, w dzisiejszym świecie, w tradycyjnych niedzielnych kościołach spę-
dzamy dwie godziny. . . ale to nie będzie działać. Potrzebujemy więcej niż to.
Nowo nawróceni przychodzą i poświęcają kilka godzin. Przeciwnik pozwala wam
na to. Dwie godziny. . . ! A może cały dzień, by spędzić go tak, jak On chciał,
byśmy go spędzali? Jeśli powiedz ludziom, którzy stają się słabi, że jest coś
takiego, jak dzień Sabatu, że mamy się skupić całkowicie na Ojcu w niebie i na
duchowych rzeczach, to zgadnijcie, co się stanie? Tak jak Pismo mówi – będziesz
się rozkoszował w Jahwe. Gdy będziesz przestrzegał Sabatu, to będziesz się w
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Nim rozkoszował, a Sabat sprawi, że ponownie się połączysz z twoim Ojcem w
niebie i powrócisz do Niego.

Lecz niektórzy myślą – ale przecież podejście Jahwe do Sabatu się zmieniło.
No wiesz, mamy Nowy Testament. Trochę jakby zluzował. Był taki surowy i
łatwo ferujący wyroki, lecz teraz jest trochę bardziej jak Dziadek, trochę zła-
godniał i ie jest taki ostry we wszystkim.

Nie, absolutnie nie!
I posłuchajcie, Sabat to tak naprawdę nie to, czego ci nie wolno robić. W

Sabacie chodzi o to, co tak naprawdę musisz robić. Mamy spędzać czas z Jahwe
tak, by nic nas nie rozpraszało, studiować Jego Słowo tak, by nic nam nie
odwracało od tego uwagi. I naprawdę niektórzy ludzi mają złe podejście do
Sabatu. Tworzą sobie listę, co wolno, a co nie wolno. A Jahwe chce, byśmy
odpoczywali, mieli społeczność ze sobą nawzajem oraz z Nim. Czyż istnieje
ktoś ważniejszy?

Musimy zatem poznać Tego, który nas stworzył z prochu i pokochał nas tak
mocno, że posłał Swego własnego Syna na świat, by zbawił/wybawił nas od
naszej nieczystości i niegodziwości. I powiem wam coś, to brzmi, jak Ktoś, kogo
chciałbym poznać. Po to mamy właśnie Sabat.

To nie jest dzień, w którym skupiamy się na samych sobie, naszych własnych
słowach, naszych własnych rzeczach, jakie robimy. Jeszcze raz, występujące tam
hebrajskie wyrażenie to „dabar debarim” – słowa, słowa, słowa. . . Jest to dzień,
by skupić się na Jego słowach, a nie na kupowaniu i sprzedawaniu, gotowaniu i
pieczeniu, i tego typu sprawach.

Kolejna rzecz to, mówi On, byśmy się zgromadzali razem i słuchali Słowa.
To jest to, czego pragnie od nas.

3 Mojż. 23:3
Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest

uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym
dniu] żadnej pracy – to jest szabat dla Jahwe we wszystkich waszych
siedzibach.

Co to jest zwołanie święte? Hebrajskie określenie to „mikra kodesz” i odpo-
wiedź może cię zaskoczyć. Tak naprawdę oznacza to „święte czytanie”, „święte
wołanie”, co sugeruje zgromadzenie, by to czynić. Te same słowa znajdujemy w
Księdze Nehemiasza.

Neh 8:5-8
Ezdrasz otworzył Księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej

od niego. A skoro ją rozwarł, powstał wszystek lud. (6) A kiedy Ezdrasz
wielbił Jahwe, wielkiego Boga, cały lud ze wzniesionymi rękoma odpo-
wiadał: „Amen, Amen”, po czym pochylał się w pokłonie i upadał na
twarz przed Jahwe. (7) Następnie lewici: Jozue, Bani, Szerebja, Jamin,
Akkub, Szabbetaj, Hodijja, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan
i Pelaja wyjaśniali Prawo ludowi trwającemu w postawie stojącej. (8)
Czytali oni w Księdze Prawa Bożego, wyraźnie wyjaśniając znaczenie,
tak że lud rozumiał to, co mu odczytywano.

4744 – hebr. Mikra – Jest to wołanie, czytanie.
To od tego hebrajskiego słowa „mikra” mamy święte „mikra”, zwołanie święte.

Tak więc „zwołanie” lub „wspólne zgromadzenie” wydaje się być w tym sugero-
wane, jednak główny nacisk jest na słuchanie słów Jahwe. Zatem ten dzień jest
na to, na słuchanie słów Jahwe.

Przez cały tydzień słuchamy czyichś słów – słów z radia, słów przyjaciół,
innych. Potrzeba nam trochę czasu, by po prostu słuchać Jahwe. Tak więc o to
w tym chodzi.

Co więc robimy w sabat?
1. Po pierwsze, odpoczywamy/śpimy. Co wy na to? Nasze ciała potrzebują

tego. Nie jesteśmy stworzeni do pracy 7 dni przez 24 godziny. On stwo-
rzył nas, byśmy też odpoczywali. Tak więc dostaliśmy dzień odpoczynku.
Alleluja! – Chwała Jahwe.
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2. Po drugie, możemy czytać Pismo, poznawać Jego Słowo. Możemy też czytać
duchowe książki pomagające nam zrozumie Pismo.

3. Możemy słuchać kazań, wykładów, które pomogą nam zrozumieć Pismo,
albo oglądać duchowe programy, które pomogą nam zrozumieć Pismo, które
też jest duchowe.

4. Jest to dzień uwielbienia. Tak przy okazji, uwielbienie powinno być po-
łączone z muzyką. Jeśli wiesz, jak mówić, to również wiesz, jak śpiewać,
prawda? Hej, On przecież mówi – radośnie wykrzykuj na cześć Jahwe. To
nie musi brzmieć idealnie. Ale On chce, byśmy Mu śpiewali.

5. Jest to dzień, by spotkać się z innymi wierzącymi. Mam nadzieję, że masz
takich w pobliżu. Jeśli nie, to spróbuj poszukać.

6. Jako rodzina studiujcie razem Pismo. Co wy na to? Zbierzcie całą rodzinę
i zacznijcie otwierać Słowo, czytać je, studiować je, rozmawiać o nim.

7. Rozkoszujcie się lekkimi spacerami wśród stworzenia/natury. Pospacerujcie
po stworzeniu Jahwe. Zwracajcie uwagę na to, co stworzyć i cieszcie się tym.
Nie chodzi mi tu o forsowne bieganie, lecz o lekkie spacery, niewymagające
wysiłku.

8. Dzień służby dla innych, co na przykład je teraz czynię, głosząc Słowo.
9. Uczenie się fragmentów Pisma na pamięć jest dobrym zajęciem na Sabat.
10. Istnieje trochę gier, które mogą uczyć nas duchowych lekcji, albo nawet

uczyć nas o stworzeniu Jahwe.
11. Specjalne posiłki sabatowe. Oczywiście wszystko trzeba przygotować wcze-

śniej.
Gdy u nas zachodzi słońce i zaczyna się Sabat, nazywamy to specjalnym po-
siłkiem sabatowym. Od czasu do czasu coś się u nas zmienia, jednak niektóre
rzeczy, jakie czynimy, to na przykład wyciągamy najlepszą zastawę, ubieramy
się w najlepsze rzeczy, pozwalamy dzieciakom wybrać potrawy. Przygotowu-
jemy miejsce dla naszego Zbawiciela, Jaszua przy stole, wiedząc że On jest
pośród tych, gdzie są zebrani dwaj lub trzej. Oczywiści to On dostaje najlepsze
naczynia, najlepsze miejsce, najlepsze wszystko. Używamy nawet płóciennych
serwetek. Jemy kolację przy świecach lub lampach olejowych, a podczas kolacji
rozmawiamy o minionym tygodniu, o rzeczach, jakie przeżyliśmy duchowo. A
po kolacji łapię gitarę. Śpiewamy naszemu Stwórcy, potem błogosławię nasze
dzieci, swoją żonę. Tak więc są wspaniałe rzeczy, jakie możemy robić w Sabat,
by czynić go specjalnym i pamiętnym dla nas wszystkich. Radujemy się i ocze-
kujemy tego specjalnego czasu na koniec tygodnia, kiedy to możemy odpocząć
od trosk tego życia i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne – na relacjach
ze sobą nawzajem i z naszym Ojcem w niebie. To pozwala wyhodować w nas
pozytywne wspomnienia, pozytywne myśli na temat Jego dnia. Każdego tygo-
dnia nasze dzieci czekają na Sabat, ponieważ to zawsze jest błogosławieństwem
czynić dokładnie to, co nasz niebiański Ojciec chce, byśmy czynili. I z całą
pewnością On wie, co jest dla nas dobre. Takie więc wspaniałe rzeczy możemy
czynić w Sabat. A może twoja własna rodzina wymyśli inne rzeczy, jakie lubicie
robić. Jest to dzień wolny, ale z ograniczeniami, które On przydzielił dla innych
dni. jest to dzień, w którym całkowicie możemy skupić się na naszych relacjach
w rodzinie, z naszymi braćmi i siostrami w wierze, i z Jahwe, naszym Królem.

Pewnych rzeczy NIE czynimy w Sabat:
1. Nie idziemy do pracy. To nie jest dzień pracy. I nie obchodzi mnie, co mówi

twój szef. To po prostu nie jest pracujący dzień.
2. Nie gotujemy, nie sprzątamy. Nie jest on przeznaczony na gotowanie i sprzą-

tanie.
3. Nie zbieramy drewna.
4. Nie grabimy liści ani nie kosimy trawy.
5. Nie pracujemy w ogrodzie, na roli. Jahwe mówi, że nawet w trakcie siewu i

w trakcie żniw mamy przestrzegać dnia Sabatu.
6. Nie angażujemy się w rzeczy wymagające fizycznego wysiłku. Ludzie pytali

się mnie na przykład, czy mogą iść pobiegać, bo codziennie biegają lub
ćwiczą na siłowni. Czy możemy to robić? Nie, jest to dzień na odpoczynek.

7. Nie powinniśmy grać w jakieś nieduchowe zabawy i sporty. Byłem w miej-
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scach, gdzie ludzie spotykają się w Sabat i grają w Sabat w piłkę nożną. Tak
nie powinno być. Nigdy tak nie powinno być.

8. Nie powinniśmy czytać nieduchowych rzeczy, które nie skupiają się na Jahwe
– np. jak naprawiać samochód, albo inne, które tak naprawdę nie przycią-
gają nas do Jahwe.

9. Powinniśmy się powstrzymywać od pustego (światowego) gadania typu: „Zro-
biłem/łam to lub tamto; to i owo itp.”, które tak naprawdę nie mają w sobie
nic duchowego. On mówi nam, byśmy nie mówili swoich słów.

10. Rozpalanie ognisk jest kolejną rzeczą. Choć ludzie zwracają mi uwagę – No,
ale przecież jeździsz samochodem w Sabat na spotkanie, nie? I znowu, jeśli
robimy coś dla duchowych rzeczy, to jest to co innego.

11. Walczymy lub kłócimy się (prowadzimy nieświęte zaognione dyskusje). Wal-
czenie i kłócenie się to kolejna forma rozpalania ognia.

Tak więc chcemy pamiętać o tym dniu i traktować go jako święty, gdyż tak nam
powiedział. A także skupiać nasze myśli, nasze życie na duchowych rzeczach,
gdyż to święty dzień. I zgadnijcie, co? Będzie to z korzyścią dla nas. W rezul-
tacie będziemy mocniejsi duchowo, czyż nie? Bo raczej nie będzie przeciwnie,
co? Oczywiście, że nie! Będziesz mocniejszy duchowo!

Jest w nas taka drobna rzecz, która nam podpowiada – Och, czy musimy to
wszystko robić? Jest to głos wroga. Dzieje się tak, ponieważ nie rozkoszujemy
się w Jahwe i w Jego przykazaniach. Wiele drzwi chrześcijańskich kościołów to
drzwi obrotowe, kręcące się się wiele razy, gdyż ludzie prowadzą emocjonalne
konwersacje, ale nic ich nie trzyma mocnymi.

Jeśli zaś mamy jeden dzień w tygodniu, kiedy wycofujemy się ze świata i
z jego wpływów, wyłączamy go i koncentrujemy na świętym dniu Jahwe – w
uwielbieniu, modlitwie, studiowaniu – to wzmacnia to naszą wiarę i powoduje
duchowy wzrost. A także powstrzymuje nas od upadku. Wkrótce nie będzie to
tylko dzień odpoczynku, lecz styl życia. Bo tak jak nie do pomyślenia będzie,
by nie pójść pracować przez tydzień, tak samo nie do pomyślenia będzie, by
złamać Sabat, ponieważ taki będzie nasz styl życia już od dłuższego czasu. A
zatem, jak już powiedziałem, zachowujmy Sabat, a Sabat zachowa nas.

Jahwe tak powiedział synom Judy w Jeremiaszu:

Jer 17:20-25
I mów do nich: Słuchajcie słowa Jahwe, królowie judzcy, cały Judo

i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przechodzący przez te bramy. (21) To
mówi Jahwe: Strzeżcie się – jeśli wam życie miłe – by nie nosić rzeczy cięż-
kich w dzień szabatu ani nie wnosić ich przez bramy Jerozolimy. (22) Nie
wynoście żadnych ciężarów ze swych domów w dzień szabatu ani nie wy-
konujcie żadnej pracy, lecz raczej święćcie dzień szabatu, jak nakazałem
waszym przodkom. (23) Ale oni nie słuchali ani nie nakłonili swego ucha,
lecz uczynili twardym swój kark, odmawiając posłuszeństwa i odrzuca-
jąc pouczenie. (24) Jeżeli okażecie Mi pełne posłuszeństwo – wyrocznia
Jahwe – jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta
w dzień szabatu i jeśli będziecie święcić dzień szabatu, nie wykonując
w nim żadnej pracy, (25) będą wchodzić przez bramę miasta królowie
[i książęta] zasiadający na tronie Dawida. Będą wjeżdżać na wozach i
koniach, oni, ich dostojnicy, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy, a
miasto to będzie zamieszkałe na wieki.

O! Co za obietnica! Wystarczy przestrzegać Sabatu! Róbcie to, a to miasto
nigdy nie będzie zniszczone. Nigdy! Ponieważ Jahwe wiedział, że Sabat ich
zachowa, jeśli oni zachowają Sabat.

Jer 17:26-27
I przyjdą z miast judzkich, z okolic Jerozolimy, z ziemi Beniamina,

z Szefeli, z gór i z południa, przynosząc ofiary całopalne, krwawe, po-
karmowe, kadzidło i ofiary dziękczynne do domu Jahwe. (27) A jeżeli
Mnie nie posłuchacie, by święcić dzień szabatu, by się powstrzymać od
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noszenia ciężaru, wchodząc bramami Jerozolimy w dzień szabatu, zapalę
ogień w jej bramach i pochłonie pałace Jerozolimy, i nie zgaśnie.

A zatem, jak ważny jest dzień Sabatu dla Jahwe? Może nie widzicie połączenia
między tym a waszym życiem, ale jak ważny jest w tych wersetach Sabat dla
Jahwe? Jest to różnica pomiędzy zniszczeniem Jerozolimy, a panowaniem i
trwaniem jej na wieki. Widzicie, Jahwe wie, że Jego Słowo będzie siane w Sabat
w ich sercach, a Jego Słowo nie wraca puste. Po prostu daj Mu Jego dzień, a
będziesz rozkoszował się Jahwe.

Izaj 58:14
Wtedy znajdziesz twą rozkosz w Jahwe. Ja cię powiodę w triumfie

przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Jahwe to wyrzekły.

Widzicie, dziedzictwem Jakuba jest życie wieczna, prawda? Dlaczego się tego
nie chwycić? Dlaczego tego nie czynić? Nikt nie może powiedzieć, że nie jest
to błogosławieństwem. Wiesz, że będzie to błogosławieństwo. Słyszałeś to.
Niektórzy jednak mogą mówić – Ej, wiesz co, ono nie jest powtórzone. Jest to
jedyne przykazanie z dziesięciu, które nie zostało nigdy powtórzone w Nowym
Testamencie. Dlatego nie muszę go wykonywać.

Czy chodzi tu o to, co musisz robić, czy powinieneś robić? Widzicie, to nawet
nie jest prawdą. Pokażcie mi choć jedno miejsce w Nowym Testamencie, które
mówi – Nie będziesz brał imienia Jahwe nadaremnie. jest gdzieś? Ono nie jest
powtórzone. Czy będziesz twierdził, że teraz możesz brać jego imię nadaremnie,
bo nie jest ono powtórzone w Nowym Testamencie? Na przykład bluźnierstwo
jest rodzajem brania Jego imienia nadaremnie, ale są i inne sposoby brania Jego
imienia nadaremno.

Chodzi o to, że Jaszua i jego apostołowie nie musieli chodzić po ludziach i
mówić im, by przestrzegali Sabatu. Oni tak żyli. Jest wiele rzeczy, jakie nie są
powtórzone w Nowym Testamencie, a pomimo tego główny nurt chrześcijaństwa
je czyni. W Nowym Testamencie nie ma zakazu noszenia przez kobiety ubiorów
mężczyzn i na odwrót. Nie ma przykazania zabraniającego bestialstwa. Nie
mówcie mi, że ich już nie ma. A tatuaże? Żadnego przykazania mówiącego,
że nie możemy być okrutni wobec zwierząt. A Tora tego zabrania. Żadnego
przykazania mówiącego, że nie możesz brać odsetek od braci, ani nawet zabra-
niającego łapówek. Musimy udać się po nie do Tory. W Nowym Testamencie
nie ma tak naprawdę przykazania mówiącego, byś wziął 10% swego dochodu i
dał to kościołowi. I nawet nie trzeba wspominać, że jest to robione, prawda? A
to przykazanie im się podoba. Malachiasz 3. A to jest Stary Testament.

Możemy wymieniać multum wymówek, dlaczego ludzie nie czynią tego, co
mówi Jahwe. Jest mnóstwo wymówek, z jakimi przychodzą ludzie. Nie wpa-
dajmy w te same rzeczy.

Jedną z nich, która stała się bardzo popularna, a sto lat temu jeszcze prak-
tycznie nieznana, teraz jest jej wszędzie pełno, a brzmi tak – No, Mesjasz jest
teraz moim Sabatem, a ja odpoczywam w Nim. A wy, sabaciarze, wy nie odnaj-
dujecie w Nim swego odpocznienia. Przyjmujecie na siebie ciężkie prawa oraz
przykazania. Podczas gdy ja, ja po prostu siadam i odpoczywam w Nim.

Hmm, rozumiem twoją mentalność. Naprawdę rozumiem. Przyjąłeś to za-
pewne od ojców kościoła lub kogokolwiek tam bądź. Ale proszę, wysłuchaj mnie
przez moment. Posłuchaj bardzo uważnie. Jahwe powiedział – przez sześć dnie
będziesz pracował i wykonywał całą swoją pracę. Mówił on o fizycznej pracy,
jaką wykonujesz. Nigdy nie powiedział – przez siedem dni będziesz odpoczywał.
Nie możesz mówić, że dzień Sabatu trwa każdy dzień, a zaraz potem idziesz do
pracy. jest to łatwe i proste do zrozumienia, nie? Chodzi o to, że bez względu na
to, czy wierzysz w Mesjasza, czy też nie, wszyscy musimy pracować na utrzyma-
nie. Wszyscy też dobrze wiemy, że jeżeli będziemy próbować pracować każdego
dnia, to nasze ciała będą wykończone i będzie to niezdrowe. Tak więc, gdy
Jahwe dawał to przykazanie, to mówił tu o fizycznej pracy. A ty wciąż masz
fizyczne ciało, czy ci się to podoba, czy nie. A ono potrzebuje odpoczynku. Co
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więcej, mówi On, byśmy przypilnowali, że i zwierzęta odpoczywają. Wyobraź
sobie, że jesteś rolnikiem żyjącym na początku XX wieku, kiedy jeszcze nie było
traktorów. Sabat był nie tylko dla ciebie. Był on również dla zwierząt, by i one
miały przerwę, prawda?

5 Mojż 5:12-14
Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Bóg,

Jahwe. (13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,
(14) lecz w siódmym dniu jest szabat twego Boga, Jahwe. Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój
sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje
zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój
niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

Zauważ, że jest on też dla obcych. Dla Pogan. Czy twierdzisz, że twoje zwierzęta
mają teraz Sabat i odpoczywają w Mesjaszu, gdy ty orzesz nimi na polu w
dzień Sabatu? Widzicie, Jaszua nie umarł za grzechy zwierząt, no nie? To po
prostu nie pasuje. Chodzi mi o to, że nie możesz twierdzić, iż „odpoczywasz w
Mesjaszu”, kiedy idziesz i pracujesz. On nie przyszedł, by uwolnić cię od czegoś
takiego. To nie jest problemem. On nie przyszedł, by wyzwolić cię od fizycznej
pracy. Mówi nawet coś takiego, że jeśli ktoś nie będzie pracował, to niech i nie
je. On nie przyszedł uwolnić cię od wykonywania fizycznej pracy.

Tak, prawdą jest, że mesjasz daje nam odpocznienie w Tysiącletnim Króle-
stwie i że wtedy będziemy w Nim odpoczywać, i tak dalej. Ale mamy robotę
do wykonania. W tej chwili musimy wykonywać pracę.

W jaki sposób możemy zapierać się odpoczynku, jaki mamy w Mesjaszu,
gdy odpoczywamy w siódmym dniu tygodnia? Nikt nie ma problemu z odpo-
czynkiem w pierwszy dzień tygodnia. Nikt z tego powodu nie ma problemów.
Ale jeśli chcesz odpoczywać w siódmy dzień tygodnia, wtedy nagle pojawia się
cała krytyka. Wierzcie mi, że ta krytyka nie pochodzi od Jahwe. To nie jest
zapieraniem się Go albo rezygnacją z odpocznienia, jakie w Nim mamy, jeśli
przestrzegamy pierwszego dnia, lub siódmego, lub innego. To po prostu nie ma
sensu.

Rozumiem teraz werset, z jakim mi tu wyskakujecie. Oto on, mówi tak:

Mat 11:28
Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a

ja dam wam odpocznienie.

Ludzie mówią tak – O, widzisz, Tom, Mesjasz daje mi odpoczynek, nie muszę
odpoczywać. A jeśli uważasz, że potrzebujesz odpoczynku, to przeczysz temu,
co Mesjasz chce ci zaoferować, czyli odpocznienie. Posłuchaj, co dalej jest na-
pisane. . .

Mat 11:29-30
Weźcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i po-

kornego serca, a najdziecie odpocznienie duszom waszym. (30) Albowiem
jarzmo moje jest łatwe i brzemię moje lekkie.

Odpocznienie czemu? Duszom waszym. Zwróćcie baczną uwagę, o czym On
mówi – odpocznienie duszom waszym. Co biblijnie oznacza mieć odpocznienie
dla duszy?

Psa 116:6-7
Jahwe prostaczków strzeże; byłem uciśniony, a wspomógł mię. (7)

Nawróć się, duszo moja do odpocznienia swego; albowiem Jahwe dobrze
ci uczynił.

Dusza jest w odpocznieniu, kiedy przyjmuje zbawienie. Czy zatem osoba, która
napisała Psalm 116 mogła pójść sobie i łamać dzień Sabatu, bo jej dusza znala-
zła odpocznienie? Jest to fragment ze Starego Testamentu. Jego dusza znalazła
odpoczynek, ponieważ Jahwe go zbawił. jest różnica pomiędzy odpoczynkiem
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dla twego ciała, no wiecie, fizyczne zmęczenie i konieczność odpoczynku, a od-
poczynkiem/odpocznieniem dla duszy. On nie mówi o ludziach pracujących w
polu, gdy wypowiada słowa – dam wam odpocznienie. W wersecie 28 On nie
mówił – chodźcie do Mnie, a ja dam odpocznienie waszym ciałom. Nic takiego
tam nie mówił. On nie mówił nawet o naszych ciałach. On mówi o odpocznieniu
dla dusz. Jaszua jest cichy i pokornego serca. On nie chce potępienia naszych
dusz. On chce dać naszym duszom zbawienie.

Widzicie, poza Mesjaszem nasze dusze są w ogromnym niebezpieczeństwie.
Poza Mesjaszem, nasze dusze znajdą się w jeziorze ognia. Poza Mesjaszem nie
mamy żadnego zbawienia. On jest drogą, prawdą i życiem. On nie powiedział –
Przyjdźcie do Mnie a możecie przestać obchodzić dzień Sabatu w siódmym dniu
tygodnia, a zacząć go obchodzić w pierwszy dzień tygodnia, wtedy otrzymacie
odpocznienie dla dusz waszych. Nie, On tak nie powiedział. Musicie sami
wepchać to w tekst. On tego nie mówi. Takie coś nie ma nawet sensu.

Sabat został stworzony dla człowieka, by mógł on odpocząć, by miał czas,
aby się zatrzymać i skupić na swojej relacji z niebiańskim Ojcem. Mogę wam
pokazać całkiem podobne słowa, jakie powiedział Jeremiasz.

Jer 6:16
To mówi Jahwe: Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne

ścieżki, gdzie jest droga najlepsza - idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie
wytchnienie. Ale powiedzieli: Nie pójdziemy.

Zaczynasz żyć jak Jaszua, zaczynasz chodzić w sprawiedliwości, jak On to czynił
– On chodził w starych drogach – i zgadnij, co się dzieje? To wtedy znajdu-
jesz odpocznienie dla swojej duszy, wtedy, kiedy tak naprawdę zaczniesz czynić
rzeczy, jakie nakazał ci Jahwe. To grzech sprawił, że dusza jest niespokojna.
To grzech sprawił, że dusza zasługuje na ogniste jezioro. Nie zrobił tego dzień
Sabatu! To nie dzień Sabatu stworzył te problemy. Jahwe nie dał Izraelowi
Sabatu, by sprawić im mnóstwo problemów, by dać im problem. Miał on być
błogosławieństwem. Mówi więc – pytajcie o dawne ścieżki. Chodźcie w nich.
Czyńcie je. – I zgadnijcie? – A znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. –
Ale oni odpowiedzieli – nie będziemy w nich chodzić.

Jer 6:17-18
I ustanowiłem dla was strażników: Uważajcie na głos trąby! Ale

oni powiedzieli: Nie będziemy uważać! (18) Dlatego słuchajcie, narody!
Niech wie społeczność, co z nimi [uczynię]!

Do kogo On się tu zwraca „narody”? Do Pogan! On mówi tu do pogan. Spo-
łeczność to byli Żydzi. Cała planeto, słuchaj Mnie!

Jer 6:19
Słuchaj, ziemio! Oto zamierzam sprowadzić nieszczęście na ten naród

jako owoc ich przewrotnych zamysłów. Nie zważali bowiem na moje
słowa, a moim prawem wzgardzili.

Co zrobili? Odrzucili to. Odrzucili stare ścieżki. I zgadujcie? Odrzucili odpocz-
nie dla swoich dusz. A powodem, dla którego Jaszua daje nam odpocznienie
naszym duszom, jest to, że On chodził starymi ścieżkami i je przestrzegał. Tak
więc tam, gdzie nam brakuje sprawiedliwości, zostajemy wypełnieni Jego spra-
wiedliwością. Jeśli chcemy więc chodzić starymi ścieżkami tak jak On to robił,
jeśli naprawdę chcemy, by Jaszua mieszkał w nas, wypełniał nas, czynił w nas te
rzeczy, które On czynił, gdy był na ziemi – a On jest taki sam wczoraj, dzisiaj
i na wieki – to zgadnijcie, co? To będziemy żyć tak, jak On żył. Będziemy
chodzić, jak On chodził. Dla mnie ma to o wiele większy sens i jest o wiele
większą manifestacją Mesjasza w nas, gdy wykonujemy rzeczy, jakie On robił i
żyjemy, jak On żył.

On zmarł. Jego ciało spoczywało w grobie w Sabat, prawda? Potem wstał
On do pracy pierwszego dnia tygodnia, bo powstał, by pójść i przygotować nam
mieszkanie. A jednak ludzie mówią – Cóż, ja przestrzegam Sabat w pierwszy
dzień tygodnia, ponieważ wtedy właśnie powstał Mesjasz. Ale do czego On
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powstał? Do odpoczynku? Nie, On odpoczywał w grobie przez cały dzień
Sabatu. Jeśli więc szukasz alegorii, to pomyśl nad tym, co On faktycznie uczynił.
O większy sens ma to, gdy pokazujemy światu jaki jest Mesjasz, jeśli żyjemy,
jak On żył, odpoczywamy wtedy, kiedy On odpoczywał, wstajemy do pracy,
gdy On powstał do pracy. A kiedy miał On dzień odpoczynku? Miał On go
siódmego dnia tygodnia.

Jeśli On nie przestrzegałby Sabatu, to byłby On przestępcą Prawa. Zła-
małby 10 Przykazań. Zostałby więc grzesznikiem, który Sam potrzebuje zba-
wienia. A zatem, jeżeli naprawdę złamałby Sabat, to nie mógłby On być naszym
Zbawicielem. Sam również potrzebowałby Zbawiciela, no nie? Dlatego, że zła-
małby Prawo.

Tak, nie przestrzegał On Sabatu tak, jak uczyli Go tego faryzeusze. Uzdra-
wianie w Sabat nie jest łamaniem Sabatu. Przejście przez pola i wyłuskanie
kilku ziaren, by nie umrzeć z głodu, nie jest łamaniem Sabatu. Sabat został
uczyniony dla człowieka. Posłuchajcie, mesjasz nie złamał 10 Przykazań. W
przeciwnym razie nie byłby doskonały. Nie byłby ofiarą bez skazy. Tak więc
jeśli naprawdę chcemy zamanifestować Mesjasza całemu światu. . .

1 Jan 2:5-6
Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość

Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (6) Kto mówi, że w nim
trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.

Tak więc nie widzę logiki w tym, że jeśli żyjemy inaczej niż Mesjasz żył,
to wtedy głosimy Mesjasza, a jeśli żyjemy jak Mesjasz żył, to się go
zapieramy. Nie? To nie ma żadnego sensu i na dodatek jest zupełnie coś
przeciwnego, niż uczy nas 2 rozdział 1 Jana. Chodzi o to, że mamy chodzić jak
On. On jest taki sam wczoraj dzisiaj i na wieki. On dzisiaj nie jest inny, niż był
wtedy, kiedy chodził po ziemi, i nie będzie inny, kiedy ponownie przyjdzie. I
dlatego Sabat będzie obchodzony i przestrzegany, i cały świat będzie się zbierał
tego dnia.

Spójrzcie na Jeremiasza, on mówi tak – Stańcie na drogach i patrzcie, zapy-
tajcie o dawne ścieżki, gdzie jest najlepsza droga i idźcie po niej, wtedy znaj-
dziecie odpocznienie dla duszy waszej.

A tu Jaszua mówi tak – Wy, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
dam wam odpocznienie. – Odpocznienie czego? Dla dusz. – Weźcie moje jarzmo
i uczcie się się ode Mnie. – A co On robi? On chodzi starymi ścieżkami. Uczcie
się od Niego a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych i będziecie w nich
błogosławieni. Tak więc otrzymamy nie tylko zbawienie, które według Psalmu
116 daje odpoczynek naszym duszom, ale zaczniemy chodzić jak On chodził,
ponieważ nauczymy się od Niego. Znajdziemy odpocznienie dla naszej duszy,
żyjąc, jak On żył. Nazywa się dwie podstawy zbawienia. Jest to upamiętanie
(nawrócenie) i wiara w Jaszua. Upamiętanie oznacza, że odwracam się od złych
rzeczy, jakie czyniłem, a zwracam się ku dobrym rzeczom, by je czynić. Następ-
nie pokładam swoją wiarę w Jaszua za ten czas, kiedy nie czyniłem woli mego
Ojca. Widzicie, wszystko doskonale współgra. A ludzie wzięli te fragmenty i
powykręcali, opacznie interpretując i wykorzystują je na usprawiedliwianie ła-
mania czwartego przykazania. Niektórzy mówią – ach, odpoczywam duchowo.
– On nie o tym tutaj mówi. Nie o tym tu mowa.

Tak więc powinniśmy uciekać daleko o jakiegokolwiek nauczania, które powo-
duje, że choćby jedno z 10 Przykazań było odrzucane, wycinane, unieważniane,
zmieniane, odsuwane. Nie możesz twierdzić, że przestrzegasz dzień Sabatu, gdy
idziesz tego dnia do pracy. Takie coś nie ma sensu.

Prawda jest taka, że w całym Piśmie nie ma ani jednego wersetu podtrzy-
mującego wymysł zmiany dnia Sabatu. Niektórzy więc mówią – Wiesz co Tom,
wystarczy, że przestrzegasz jednego z siedmiu dni. Jakie to ma znaczenie, który?
Przecież odpoczywasz jednego dnia. Skupiasz się na Nim tego jednego dnia. Za-
tem nie ma znaczenia, jaki to jest dzień. – Na dodatek wskażą na taki werset z
Dziejów Apostolskich:
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Dz. Ap. 20:7
A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba,

Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył
mowę aż do północy.

I mówią – tu jest napisane w pierwszy dzień tygodnia. Są zebrani razem i łamią
między sobą chleb. Tak że muszą robić coś na kształt przestrzegania Sabatu. –
W wersji interlinearnej mamy takie słowa „Zaś w pierwszym [z] szabatów, gdy
uczniowie są zebranymi, [by] połamać chleb, Paweł rozmawiał z nimi, a zamie-
rzając wychodzić następnego dnia, przeciągnął także Słowo aż do północy”. Ale
załóżmy, że był to pierwszy dzień tygodnia. Jestem szczerze zdziwiony tym,
że oni uważają, iż zmienia to dzień Sabatu. A są ludzie, którzy tak uważają.
Uważają oni, że to zmienia dzień Sabatu. Ironią jest dla mnie to, że chrześcija-
nie poświęcają miliony dolarów, by zachować 10 Przykazań na salach sądowych,
budynkach publicznych i innych prominentnych miejscach, ale gdy zapytasz ich,
czy wierzą w przestrzeganie czwartego przykazania, to zaledwie kilku zgadza się
z tym, że powinno być przestrzegane, jak napisano.

Prawda jest taka, że ono się nigdy nie zmieniło, w ani jednym wersecie, w
żadnym momencie, ani nigdzie.

Przyjrzyjmy się temu wersetowi. Kiedy u Jahwe rozpoczyna się dzień? We-
dług Pisma, wróćmy się do pierwszego rozdziału Biblii: „wieczór i poranek” –
dzień pierwszy; „wieczór i poranek” – dzień drugi; „wieczór i poranek” – dzień
trzeci. . . Jego dni zaczynają się wieczorem. Kończą się wieczorem i zaczynają
się wieczorem. Kiedy zachodzi słońce, rozpoczyna się nowy dzień. Ta zmiana
dnia o północy nawet nie jest biblijna. Pochodzi od Rzymian. Więc kiedy
skończył się Sabat, to nastał czas, ’można gotować!’ Jeśli więc wszyscy byli
zebrani w Sabat, mieli społeczność Słowa, uwielbianie i inne rzeczy, zachodzi
słońce – i zgadnijcie? Właśnie rozpoczął się pierwszy dzień. Skoro byli zebrani,
to mogli mieć wspólny posiłek i działoby się to już pierwszego dnia tygodnia.
Można też było prowadzić zbiórki i inne interesy. Czyli 1 Kor 16, to wtedy mo-
gli już prowadzić interesy, zajmować się pieniędzmi i podobnymi rzeczami, gdyż
Sabat się już skończył. Tak więc coś takiego się wydarzyło, Paweł kontynuował
rozprawę i swoje kazanie aż do samej północy, ponieważ zamierzał on opuścić
ich następnego dnia. A jeśli zamierzasz opuszczać kogoś następnego dnia, to
tak de facto jest to wciąż pierwszy dzień tygodnia.

Tak więc z jakiego autorytetu dzień Sabatu został zmieniony? Z żadnego
autorytetu. . .

1 Kor 16:1-2
A co do składki na rzecz świętych, zróbcie i wy tak, jak poleciłem

kościołom Galacji. (2) Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was u
siebie kładzie i oszczędza to, co mu się udaje, aby składek nie było dopiero
wtedy, gdy przyjdę.

Niech każdy z was „rzuci coś na tacę/do koszyka”? Nie. Taki widzisz obraz, bo
tak zostaliśmy nauczeni w naszych kościołach. Tu dzieje się to po skończonym
Sabacie. W tamtych dniach oni nie posiadali pieniędzy. Mieli inne rzeczy –
jedzenie oraz rzeczy, jakie wymagałyby fizycznej pracy, by je przynieść i zebrać
w jedno miejsce. Tak więc jest to właściwy czas, bo nie jest już to Sabat.

Zatem Biblii nawet ani razu nie wspomina o tym, że Sabat został zmieniony.
Ani razu.

W czasie Soboru Trydenckiego w 1545 roku – nie jest to tak dawno temu,
niecałe 500 lat temu – w tym czasie mamy Reformację Protestancką. A pod-
stawą Reformacji Protestanckiej była myśl sola scriptura, czyli „tylko Pismo”.
Wierzyli oni, że nie powinni przestrzegać tradycji i chcieli, by Pismo stanowiło
jedyny środek do określania, co jest dobre a co złe. Czytałem gdzieś, że podczas
tego Soboru Trydenckiego papież był praktycznie gotów całkowicie usunąć na
bok tradycję i uczynić Pismo naprawdę jedynym standardem w tej sprawie. Był
prawie że gotowy to uczynić. Jednak arcybiskup z Reggio zwrócił cały sobór
przeciwko reformacji. Oto, co powiedział:
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„Protestanci twierdzą, że trzymają się tylko słowa pisanego: wyznają,
że trzymają się tylko Pisma, jako podstawy wiary. Usprawiedliwiają swój
bunt, powołując się na to, że Kościół odszedł (użyte tu słowo to apostazja)
od słowa pisanego i trzyma się tradycji. Twierdzenie Protestantów, że
stoją tylko na słowie pisanym, nie jest prawdą. Jeśli naprawdę trzymaliby
się tylko Pism, jako podstawy, to obchodziliby Sabat w siódmym dniu,
jak to jest nakazane w całym Piśmie. Jednak nie tylko, że odrzucają
przestrzeganie Sabatu, jak to nakazuje pisane słowo, to jeszcze przyjęli
i praktykują czczenie niedzieli, na co tylko mają tradycję [Katolickiego]
Kościoła.”

Aha, i na taki argument, jak czytałem, cały sobór jednogłośnie potępił Pro-
testantyzm oraz całą reformację, ponieważ Protestanci nie chcieli puścić tej
tradycji. I tak pozostała ona aż do dziś. A jedyny powód dlaczego nie chcieli
popuścić? Nie chcieli wyglądać jak Żydzi. Nie mogli zaakceptować faktu, że
mogą wyglądać po żydowsku. Było to dla nich nie do przyjęcia. A jeśli po-
szukacie i poczytacie o antysemicie, znanym jako Marcin Luter, i jego podłych
wypowiedziach na temat Żydów, to zrozumiecie, dlaczego nie mogli przyjąć sola
scriptura w całej prawdzie.

A wracając do Nowego Testamentu i pierwszego dnia tygodnia – posłuchajcie
uważnie, on zawsze nazywa się pierwszym dniem tygodnia. Tak zawsze był
zwany. I nigdy, ale nigdy, nigdy nie był nazywany dniem Sabatu. Przykłady:

Dz. Ap. 13:42
A kiedy wychodzili z synagogi, poganie prosili ich, aby również w

następny szabat głosili im te same słowa.

A czemu im nie powiedział – Przyjdźcie jutro, bo mamy w kościele niedzielne
nabożeństwo? Nie, mamy powiedziane, że oni spotykali się razem w Sabat.

Dz. Ap. 15:21
Mojżesz bowiem od dawnych pokoleń ma po miastach tych, którzy

go głoszą w synagogach, gdy czyta się go w każdy szabat.

Kiedy? W każdy Sabat. Ten dzień, siódmy dzień tygodnia, wciąż nazywany jest
przez Jakuba i pozostałych Sabatem.

Dz. Ap. 16:13
A w dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądzili-

śmy, było miejsce modlitwy; tam usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami,
które się zeszły.

To był siódmy dzień tygodnia.

Dz. Ap. 17:2
Wtedy Paweł według [swego] zwyczaju wszedł do nich i przez trzy

szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma.

A tu ponownie będziemy mieć synagogę.

Dz. Ap. 18:4
W każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów, i

Greków.

Zarówno Żydzi i Grecy byli zgromadzeni tam w Sabat. Dlaczego tego dnia? Jaki
dzień Nowy Testament nazywa Sabatem? Nie jest to pierwszy dzień tygodnia.
Jest to siódmy dzień tygodnia. A zatem, skoro sam Nowy Testament utożsa-
mia Sabat z siódmym dniem tygodnia, to czy mogę zadać wam pytanie? Jaki
dzień tygodnia jest nowotestamentowym dniem Sabatu? Odpowiedź powinna
być oczywista. Tak więc, kiedy czytamy 10 Przykazań, które mówią nam, by
uświęcać Sabat, to o jaki dzień chodzi?

Niektórzy z was bronią się takimi słowami – A skąd wiesz, jaki dzień tak
naprawdę jest siódmym dniem tygodnia? – Zaraz do tego przejdę, ale przedtem
wysłuchajcie mnie przez chwilkę. Niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia.
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Przestrzegasz jakikolwiek dzień. Przestrzegaj jeden z siedmiu. To wystarczy.
Do takich ludzi teraz się zwracam.

Wyobraź sobie, że pewien człowiek miał siedem owiec i powiedział swojemu
synowi, by ostrzygł tylko owcę, która urodziła się siódma w ich domu, ponieważ
wełnę z niej przeznaczył na coś szczególnego. . . Ale zamiast niej, syn ostrzygł
pierwszą owcę i przyniósł wełnę ojcu. . . Czy wykonał wolę ojca? Oczywiście,
że nie. Syn nie wykonał woli ojca.

A teraz, jeśli niebiański Ojciec powiedział Swym dzieciom, by pamiętali
o siódmym dniu tygodnia i traktowali ten dzień, jako święty, by oddzieli go
na szczególny cel. . . A zamiast tego Jego dzieci traktują pierwszy dzień jako
święty. . . Czy Jego dzieci wypełniają wolę Ojca? Myślę, że znacie odpowiedź. . .

Widzicie, jest tylko jeden dzień, który jest święty. To marnowanie czasu
traktować inny dzień, jako święty. Żaden inny dzień nie jest święty. Bo jest
tylko jeden dzień, który jest święty. Jeśli traktujesz inny dzień, jako święty, to
jaki z tego pożytek? On nawet nie jest święty. To nie jest ta owca do strzyżenia,
którą wybrał Ojciec, racja? Tak więc nie wykonujesz woli Ojca. Tak samo my
nie wykonujemy woli Ojca, przestrzegając pierwszy dzień tygodnia, jak i syn
z przypowieści nie wykonał woli ojca, strzygąc pierwszą owcę. Czyż zatem
nie lepiej czynić to, co mówi Jahwe, niż wybierać to, co NAM się wydaje za
właściwe? Czy nie powinniśmy czynić woli naszego Ojca?

Jednak niektórzy mówią – Nie możemy być pewni, który dzień tygodnia jest
siódmy, ponieważ pogubiło się to w czasie i to, co my dziś nazywamy siódmym
dniem, może nie być tym samym siódmym dniem tygodnia, jaki oddzielił Jahwe
podczas stworzenia. Tom, skąd tak naprawdę możesz dziś wiedzieć, który to
siódmy dzień? – Po pierwsze, chcę wam na coś zwrócić uwagę. Jeśli Jahwe
powiedział, że to jest siódmy dzień i ma on być święty, to nie pozwoli On, by
ten dzień się zgubił. Po prostu nie pozwoli. Będzie strzegł dnia Sabatu, by być
pewnym, że ty go nie zgubisz. I nie zgubiliśmy go. Chcę, abyście wiedzieli, że
kalendarz juliański, jakiego dziś prawie wszyscy używają, pojawił się w roku
45 p.n.e. Nam wystarczy cofnąć się tylko do naszego przykładu, do Jaszua,
prawda? Przykład Jaszua jest tym, do którego wystarczy nam się cofnąć. Nie
musimy się cofać dalej, niż On, prawda? Jeśli odkryjemy, co robili Żydzi w
I wieku i porównamy to współczesnego kalendarza rzymskiego, to odkryjemy
parę śladów na temat tego, czy siódmy dzień tygodnia został zgubiony. Tak
więc pozostańcie ze mną.

Kalendarz juliański miał swój początek w roku 45 p.n.e., w wyniku reformy
kalendarza rzymskiego, dokonanej przez Juliusza Cezara. Został on wybrany
po konsultacjach z astronomem Sosygenesem z Aleksandrii, i najprawdopodob-
niej został wymyślony, by naśladował rok zwrotnikowy (znany co najmniej od
czasów Hipparchosa z Nikei). „Rok zwrotnikowy” – próbują znaleźć, kiedy roz-
poczynać rok. I tu pojawia się kalendarz Juliusza Cezara. Kalendarz juliański
ma regularny rok składający się z 365 dni, podzielonych na 12 miesięcy, wraz
z rokiem przestępnym, kiedy w lutym, co cztery lata, dodajemy jeden dzień.
Dlatego średnia długość roku kalendarza juliańskiego to 365,25 dni. Według
takiego kalendarza prawię większość ludzi dzisiaj żyje. Papież Grzegorz doko-
nał w nim przesunięcia. Hiszpania, Portugalia, Wspólnota Polsko-Litewska oraz
większość Włoch wprowadziły nowy kalendarz w piątek, 15 października 1582
roku po przeskoku z czwartku, 4 października 1582 roku. To, co zrobili, to
że po czwartku dalej mieli piątek. Nie zmienili porządku dni w tygodniu. Po
prostu przeskoczyli z 4 na 15 października. Francja przyjęła ten kalendarz w
inny dzień. Przeskoczyli z niedzieli, 9 grudnia 1582 roku na poniedziałek, 20
grudnia 1582 roku. Tak więc przyjęli ten kalendarz w poniedziałek, 20 grudnia.
Ten poniedziałek nastał zaraz po niedzieli. Przeskoczyli tylko z 9 na 20 grudnia.
Ale zachowali kolejność, z niedzieli przeszli na poniedziałek. Zatem nie zmienili
kolejności dni. Cały świat trzymał się tego kalendarza od niedzieli do soboty
przez bardzo, bardzo długi czas. Kolejność dni nie uległa zmianie. Sam kalen-
darz zmienił się tylko raz. Ok? Wiedząc te rzeczy o kalendarzu Juliusza Cezara
i kalendarzu gregoriańskim, i w ogóle, pytanie brzmi, czy w tym kalendarzu
dzień Sabatu może należeć do niedzieli? Takie jest pytanie.
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Żył kiedyś człowiek, który zwał się Frontinus. Był rzymskim żołnierzem, żył
w latach 40-103 n.e. Napisał on książkę na temat strategii militarnej w 84 roku.
Nazwa tej książki to Stratagematon. Jest to 14 lat po roku 70, kiedy to znisz-
czono Świątynię. Pisze on tak – Boski Augustus Wespazjan zaatakował Żydów
w dzień Saturna, w dniu, kiedy grzechem dla nich jest prowadzić jakikolwiek
biznes. – Frontinus, Stratagem, 2.1.17 70-84 AD.

Dzień, jaki my nazywamy sobotą (ang. Saturday), to właśnie dzień Saturna.
Mamy więc połączenie między tą sobotą a żydowskim Sabatem. Dni tygodnia i
ich porządek w tygodniu w tym kalendarzu, znanym jako rzymski kalendarz, nie
zmienił się. Tak de facto w interesie trzech religii leżało, by tego nie zmieniać.
Chrześcijanie nie chcieli zmieniać pierwszego dnia tygodnia na jakiś inny dzień.
Chcieli zachować ten swój pierwszy dzień tygodnia. Żydzi nigdy by nie chcieli
zmiany dnia, kiedy oni świętują, a jest to siódmy dzień tygodnia. Fakt jest
taki, że choć Żydzi zostali rozproszeni po całym świecie, to kiedy udawało im się
spotkać ze sobą, to wszyscy przestrzegali tego samego dnia, soboty, czyli siódmy
dzień tygodnia. Oni tego nie zmienili. Tak samo Islam. Świętują oni szósty dzień
tygodnia. Zatem nikt nie miał motywacji, by zmieniać siedmiodniowy cykl. Tak
więc dzień Sabatu nie został zgubiony.

Jahwe powiedział nam, byśmy traktowali ten dzień jako święty. Sprawił,
pomimo ludzkich błędów, pomimo pogaństwa, i czegokolwiek, cośmy narobili,
sprawił, że dzień Sabatu nie zgubił się. Tak więc nie mamy wymówki. Zachował
i ustrzegł go dla nas.

Wiecie co? Jako ciekawostka – większość chrześcijan dzisiaj, którzy twierdzą,
że obchodzą pierwszy dzień tygodnia, nie robią tego poprawnie. Bo, posłuchaj-
cie, bo dzień Sabatu i każdy inny dzień tygodnia nie rozpoczyna się o północy.
Zaczyna się wieczorem. Jeśli naprawdę chcą przestrzegać dzień odpoczynku
pierwszego dnia, to nie trzymają się 12-godzinnego Sabatu, od wschodu słońca
do zachodu, w dniu zwącym się niedziela. Nie robia tego poprawnie. Pismo
mówi: 1 Mojż 1:5 – nastał wieczór, a potem poranek – dzień pierwszy; 1 Mojż
1:8 – nastał wieczór, a potem poranek – dzień drugi; 1 Mojż 1:13 – nastał
wieczór, a potem poranek – dzień trzeci; 1 Mojż 1:19 – nastał wieczór, a potem
poranek – dzień czwarty. Taka jest kolejność. Tak to idzie. Tak więc nie trzy-
mają się właściwie całości, jeśli nawet chcą obchodzić pierwszy dzień tygodnia.
Zatem nie czynią tego właściwie. W rzeczywistości, w czasie zimowym, uważają
że idą na wieczorne niedzielne nabożeństwo/mszę. Słońce już dawno zaszło o 16
po południu. Jeśli idą do kościoła na 18 lub 19 w niedzielę, to tak naprawdę nie
jest już to niedziela. Idą tam drugiego dnia tygodnia, gdyż wieczór już nastał i
dlatego, w oczach Jahwe, rozpoczął się już kolejny dzień. Czyli nie robią tego
poprawnie.

Ostatnimi czasy, w pewnych kręgach chrześcijańskich próbowano mówić, że
nowy dzień rozpoczyna się ze wschodem słońca. Jednak istnieje fragment Pisma,
które jasno zaprzecza takiemu wnioskowi.

Jan 20:1
A pierwszego dnia po sabacie Maryja Magdalena przyszła rano do

grobu, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu.

Słońce jeszcze nie wstało, a już był pierwszy dzień tygodnia, prawda? Poszła
do grobu kiedy? Pierwszego dnia tygodnia. Było ciemno. Jeśli pierwszy dzień
tygodnia zaczynałby się ze wschodem słońca, to byłoby to niemożliwe. Pierwszy
dzień tygodnia zaczął się wieczorem, gdy słońce zachodziło. Zatem kiedy ona
poszła do grobu, było ciemno, a pierwszy dzień tygodnia już był rozpoczęty.
Dlatego też dzień nie mógł rozpocząć się wraz ze wschodem słońca. Niemożliwe,
chyba że nie wierzysz w Pismo Święte. Są jeszcze inne fragmenty mówiące, że
poszła ona do grobu pierwszego dnia tygodnia, ale ten opisuje, kiedy ona wyszła
w stronę grobu, inne fragmenty opisują, kiedy ona dotarła do grobu.

Neh 13:15 tak mówi:
W tym okresie zwróciłem też uwagę, jak w Judei obchodzi się sza-

bat. Otóż w tym dniu tłoczono wino, zwożono snopy, objuczano osły,
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transportowano na nich do Jerozolimy wino, winogrona, figi i wszelkie
inne ciężary. Ostrzegłem ich więc, aby w dniu szabatu żywności nie
sprzedawali!

Zwróćcie uwagę, oni przynosili te rzeczy do Jerozolimy w Sabat.

Neh 13:19
Gdy więc przed szabatem w bramach Jerozolimy zapadał zmrok, na-

kazałem zamykać wrota. Ustaliłem też, że można je otwierać dopiero po
szabacie. Przy bramach ustawiłem ponadto moich ludzi z poleceniem:
W dniu szabatu nie przepuszczać przez bramy żadnego towaru!

Żadne ciężary nie miały być wnoszone do środka w dzień Sabatu. Dlatego
zamykał bramy przed zmierzchem, bo wieczorem zaczynał się Sabat.

Neh 13:20-21
Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkich towarów nocowali na ze-

wnątrz Jerozolimy raz lub dwa razy. (21) Wystąpiłem zatem przeciw
nim: Dlaczego nocujecie tu, pod murem? – zagrzmiałem. – Jeśli jesz-
cze raz się to powtórzy, zrobię z wami porządek. I od tego czasu nie
przychodzili już w szabat.

Nikt nie przychodził o świcie, by spędzać noc pod murami, no nie? Pora, kiedy
przychodzili oni, by spędzać noc pod murami, to był wieczór. Prawda? Odkąd
powiedział im, by nie przychodzili w Sabat, oni zaczęli przychodzić (kiedy?)
spędzać noc pod murami, Sabat już był rozpoczęty. Oznacza to, że oni zaczęli
już przychodzić wieczorem, bo tak zaczynał się Sabat. Zatem Sabat zaczyna się
wieczorem, on zamyka bramy, gdy zaczyna robić się ciemno, by żadne ciężary
nie były wnoszone do Jerozolimy w Sabat.

Odkąd Jahwe stworzył Sabat, stał się celem wielkiego, ogromnego ataku.
A teraz, kiedy więcej ludzi zaczyna go przestrzegać, pojawiają się nowe ataki,
jak na przykład „sabat księżycowy” lub „sabat o wschodzie słońca”. Słyszałem
nawet o ludziach, którzy zaczynają święcić Sabat w południe. Są to wszystko
narzędzia przeciwnika, by wejść i podzielić lud Jahwe, według zasady „dziel i
rządź”. Taka jest jego strategia.

Tradycyjni chrześcijanie podpowiadają coś takiego – ach, Żydzi, no wiesz.
On powinni trzymać się soboty, a chrześcijanie niedzieli. – Słuchajcie, takie coś,
to wznoszenie muru, jaki Jaszua przyszedł zburzyć. Jesteśmy jednym ludem.
Nie jesteśmy powołani, by się dzielić. Sabat nie jest żydowski. Sabat został
stworzony dla człowieka, nie dla Żydów. Sabat istniał od początku stworzenia.
I to, co powinniśmy tu zrobić, co ja często robię, to zapytać – co zrobił Jaszua?
– Popatrzmy na przykład Jaszua i naśladujmy go.

Znamy swego Zbawiciela. On przestrzegał Sabatu. On jest naszym przykła-
dem. Wprowadzamy ogromne błogosławieństwo w nasze życie, gdy naśladujemy
Jego przykład i traktujemy jako święty jedyny dzień, jaki Ojciec uczynił świę-
tym. Nie wierzcie kłamstwu, jakie zwiodło Ewę w Ogrodzie – Czy Bóg powie-
dział? Czy Bóg powiedział, że masz przestrzegać Sabat siódmego dnia? – Szatan
zawsze szuka sposobu, by sprawić, żeby ludzie łamali przykazania Jahwe. Jahwe
powiedział – Traktuj dzień Sabatu jako święty. – On nie oddzielił go podczas
stwarzania i powiedział, byśmy go przestrzegali, po to, by później powiedzieć
nam, abyśmy o nim zapomnieli i przestrzegali jakiś inny dzień. Prawda jest
taka:

1 Jan 3:4
Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo

grzech jest bezprawiem.

Jeśli nie czynisz tego, co mówi Prawo, to grzeszysz. To dlatego Paweł powiedział:

Rzym 7:7
Cóż więc powiemy? Że Prawo to grzech? W żadnym razie! Prze-

cież gdyby nie Prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Skąd wiedziałbym o
pożądaniu, gdyby Prawo nie mówiło: Masz nie pożądać?
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Odważę się powiedzieć, nie znałbym, co to łamanie Sabatu, gdyby Prawo nie
mówiło: Pamiętaj o Sabacie, aby traktować go świętym. I dlatego nie wiedział-
bym, że łamanie Sabatu jest grzechem, gdyby mi Prawo tego nie powiedziało.
10 Przykazań jest tu wyraźnie wspomniane. Sabat zawiera się w nich. Bóg nam
powiedział, byśmy o nim pamiętali i traktowali go jako dzień święty. Stratą
czasu jest pamiętanie o pierwszym dniu tygodnia i o uświęcaniu go, gdyż on w
ogóle nie jest święty. Po prostu nie jest. Kiedy Jahwe w Księdze Rodzaju usta-
nowił nam przykład i odpoczął w siódmym dniu, dał Adamowi i nam wszystkim
przykład do naśladowania. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga i dlatego. . .

Efez 5:1
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci.

Jaszua jest obrazem niewidzialnego Boga.

Kol 1:15
On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stwo-

rzenia.

Paweł pisał:

1 Kor 11:1
Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja [jestem naśladowcą] Chrystusa.
1 Jan 2:6
Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on

postępował.

Naśladujcie Pawła. A Paweł przestrzegał dnia Sabatu. Jaszua przestrzegał
Sabatu. Bądźcie naśladowcami Pawła. Bądźcie naśladowcami Jaszua. Bądźcie
naśladowcami Boga. Sługa nie jest ponad panem – tak powiedział Jaszua. Nie
jesteśmy ponad Nim. Jeśli On przestrzegał Sabatu, to my też tak mamy robić.

Jeśli więc Jaszua mieszka w tobie, to wpuść w swoje życie pełnię błogo-
sławieństwa przez kroczenie Jego śladami i Jego apostołów, uświęcając dzień,
który Jahwe uczynił świętym i który Jaszua traktował jako święty. I tak, jak
powiedział Izajasz, będziesz się rozkoszował w Jahwe i będziesz błogosławiony!
Bracia i siostry, współchrześcijanie, przyjaciele, już najwyższy czas, by ludzie
usłuchali Ojca i robili dokładnie to, co On mówi nam, by robić, i zignorowali
wymówki ludzkie. Jest to czas, byśmy baczyli i poznali różnicę pomiędzy tym
co święte i zwyczajne, ponieważ Jahwe pragnie naszego czasu bardziej, niż kie-
dykolwiek. Świat ma sześć dni na atakowanie nas swymi śmieciami. Sabat jest
nam potrzebny. On wyznaczył nam dzień, byśmy się spotykali. Zróbmy to.
Odsuńmy na bok puste tradycje i przykazania ludzkie, które, powtarzam raz
jeszcze, powodują, że przykazania Jahwe nie mają efektu. Róbmy dokładnie to,
co nam powiedział, byśmy robili. Nigdy nie uczynimy czegoś złego, gdy za tym
pójdziemy. Widzicie, przeciwnik kocha substytuty – substytuty dni świętych,
substytuty świąt, substytuty imion, substytuty Sabatu. Wzywam każdego, kto
słyszy mój głos, aby to usłyszał. Mówię wam, nie przyjmujcie substytutów.
Oryginał jest zawsze, ale to zawsze NAJLEPSZY, zwłaszcza gdy pochodzi z ust
Jahwe. Nie przyjmujcie substytutów.

I na koniec, moi bracia i siostry, niech Jahwe was błogosławi, niech Jahwe
prawdziwie zlituje się nad nami wszystkimi.
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