
 I ODPOCZĄŁ – Odkrywanie biblijnego sabatu 

Witajcie w Passion for Truth Ministries, jestem Jim Staley. 

Dziś przed nami ekscytujący temat. Otrzymuję mnóstwo e-maili i telefonów,
i już od ponad 6 lat ludzie proszą mnie o ten temat. I co roku mówię, że 
zrobię ten temat, i to w tym roku będę uczył o Sabacie. Pan ma swój powód, 
bym to zrobił i już się na to cieszę, bo prześledzimy sporo Pisma, i pod 
koniec tego wykładu określimy czym jest Sabat, co dziś dla nas oznacza, i 
jak go obchodzić, jeśli mamy go przestrzegać.
 
Zaczynamy więc naszą rozmowę o Sabacie i zobaczmy, co Pismo ma do 
powiedzenia. Na początku musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 

Czy Boga to obchodzi, czy w ogóle interesuje Go Sabat? 
Komu został dany?
Dlaczego został dany? Oraz na jak długo? 

Porozmawiamy o mitach narosłych wokół Sabatu. Jaki jest jego proroczy 
symbolizm? 
Dlaczego dziś nie przestrzegamy Sabatu? 
I czy naprawdę został zmieniony? 
A jeśli jest na dziś, to jak go obchodzić? 

Wiem, że wielu już sobie myśli, 'ale ja przecież znam wersety z NT,' 'które 
zdaje się mówią, że Sabat już nie obowiązuje, że nie musimy go 
przestrzegać,' 'że nie jest na dziś, bo dotyczył tylko ST lub Żydów z NT.' 

Mam zamiar o tym mówić, i zobaczycie, że poruszymy każdy jeden z nich. 
Wróćmy do ekranu i zobaczmy, że jednym z nich jest 
Kol 2:16 <i>Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo 
z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.<
/i> Będziemy mówić o 
Rzym 14:6 <i>Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega;</
1 Kor 16:1 gdzie Paweł pierwszego dnia tygodnia zbiera pieniądze dla 
świętych w Jerozolimie. A potem Dz. Ap. 20:7 gdzie Paweł naucza w 
pierwszym dniu tygodnia. Kilka innych, o jakich wspomnimy, to Obj. 1:10 
gdzie Jan ma wizję 'Dnia Pańskiego'. Dowiemy się dokładnie czym jest Dzień
Pana i czy odnosi się do niedzieli. I na koniec Galacjan 4, gdzie Paweł mówi,
by nie wracać do nędznych żywiołów świata. 



To o czym będziemy mówić i czego dowiemy się najpierw, to czy Bóg w 
ogóle interesuje się Sabatem. Zanim pójdziemy dalej, musimy 
odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jeśli Go to nie interesuje, jeśli Stwórcę 
wszechświata, Jahwe nie interesuje Sabat, to nie mamy potrzeby się w to 
zagłębiać. Zaraz to sprawdzimy. 

2 Mojż. 20:11 <i>Gdyż w sześciu dniach uczynił PAN (Jahwe) niebo i ziemię,
- gdy w Biblii widzicie PAN lub podobnie, to jest to tetragramaton, właściwe 
hebrajskie imię Jahwe – jod, hej, waw, hej. Będę więc czytał w takich 
przypadkach 'Jahwe', ponieważ tak mówi hebrajski oryginał 
- Gdyż w sześciu dniach uczynił PAN (Jahwe) niebo i ziemię,</i> <i>morze i 
wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął.</i> <i>Dlatego Pan 
pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 

Pierwszą rzeczą, o jakiej będziemy mówić, odpowiadając na pytanie "Czy Go
to obchodzi", jest tutaj, w 2 Mojż. gdzie daje nam przykazanie. I choć pytanie
jest głupiutkie, to zajmiemy się nim. Odpowiemy na nie. Pytając się "Czy 
Jego w ogóle obchodzi to, co jest Jego przykazaniem?", to jak ja bym kazał 
jednej z pięciu córek posprzątać pokój w czwartek wieczorem, i pozwolił im
się pytać "czy tatę obchodzi to, czy w ogóle mamy sprzątać?" 

Chcę wam powiedzieć, że takie pytanie jest dziwnym pytaniem, ponieważ to
On jest Garncarzem, a my gliną. Jeśli On coś mówi, to mamy to robić bez 
pytania, bez zastanawiania się czy, albo czy Mu o to chodziło, ponieważ 
dokładnie coś takiego zrobił przeciwnik w ogrodzie. 
Wąż powiedział: "Ach, nie o to Mu chodziło, by tak robić, tak naprawdę nie 
umrzecie." 

To pytanie wciąż krąży, lecz dla dobra dyskusji, odpowiemy na nie. 
Powrót do początków – 
Dz. Ap. 3:20 mówią <i>aby posłał Chrystusa Jezusa (hebr. Jaszua Mesjasza), 
który już wcześniej był zwiastowany,</i> <i>którego musi przyjąć niebo aż do
czasu odnowienia wszechrzeczy,</i> <i>o czym od wieków mówił Bóg przez 
usta świętych proroków swoich.</i> 
Jak myślicie, w którym momencie osi czasu zacznie On wszystko odnawiać? 
Mamy greckie myślenie, nasza oś zaczyna się tam, a kończy tutaj. Musimy 
się więc zapytać, gdy czytamy ten werset, który mówi, że On przywróci 
wszystkie rzeczy, w jakim miejscu czasu odnowi On te rzeczy? Czy stanie się
to gdzieś w XXI wieku, czy może gdzieś w XX wieku, czy przywróci to do 
postaci z I wieku, czy też odnowi to do pierwotnej postaci, kiedy powiedział,
że było to bardzo dobre? 



Możemy tu zadać sobie POWAZNE PYTANIA

1. Czy zgadzamy się, że kiedy Stwórca uczynił niebo i ziemię nie było 
żadnych braków i że wszystko było doskonałe? 
2. Czy zgadzamy się, że wszystko, co stworzył w ogrodzie było doskonałe i 
że nigdy nie chciał ani nie planował, by coś zmieniać przez całą wieczność? 
3. I czy zgadzamy się, że gdyby Adam nie zgrzeszył, to wszystko, co było 
bardzo dobre, wciąż byłoby doskonałe i niezmienione? 
4. Czy zgodzicie się ze mną, że na początku – jak ustaliliśmy – wszystko było 
doskonałe? 
Potem Adam zgrzeszył i cały świat stał się niedoskonały, a całe stworzenie 
wzdycha, lecz kiedyś w przyszłości, gdy powróci Mesjasz, odnowi On 
wszystkie rzeczy do ich pierwotnej, doskonałej postaci. Odpowiemy sobie 
na te pytania, ponieważ zasługujemy na to, by były odpowiedziane, chcemy 
odpowiedź na każde z nich. 

Jeśli otworzymy 1 Mojż., to zobaczymy, że Boża motywacja, motywacja 
Jahwe się tylko liczy. 

I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 
siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił I pobłogosławił Bóg dzień 
siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego
Bóg dokonał w stworzeniu. To jest 1 Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, i już w 
drugim wersecie 
mówimy o czymś, co ten werset oddziela. Tak na marginesie, hebrajskie 
słowo na oddzielenie, to 'kadosz', zaraz o tym będę mówił. 
Gdy więc w ogrodzie oddziela siódmy dzień, gdy wszystko było doskonałe, i 
nigdy nie było Jego zamiarem, by coś zmieniać w tej doskonałości, 

Pismo też nam mówi, że On przywróci wszystko tak, jak było na początku... 
to pomyślcie logicznie, czy nie należy przyjąć, że Sabat siódmego dnia 
też nie miał się nigdy zmieniać? Miał nigdy się nie zmieniać. Jeśli Adama i 
Ewę stworzył doskonałych, jeśli ziemię stworzył doskonałą, i wszystkie 
zwierzęta doskonałe, doskonałe słońce, księżyc, gwiazdy, oraz doskonałe 
niebiosa, i kiedy to wszystko skończył i odpoczął siódmego dnia, i 
powiedział "Uświęcam go, oddzielam, czynię zupełnie odmiennym niż 
wszystkie pozostałe dni, czynię go świętym", podobnie jak nas 
oddziela i czyni świętymi od całej reszty świata. Nie jesteśmy jak reszta 
świata, jesteśmy oddzieleni. Słowo użyte w 1 Mojż 2:2 jest tym samym 
słowem użytym dla nas wierzących, jesteśmy poświęceni, przeznaczeni, 
uświęceni i oddzieleni, i to samo uczynił tam w ogrodzie. Czyli, jeśli On go 



oddziela w ogrodzie, zanim oni zgrzeszyli, to czyż nie jest logiczne przyjąć, 
że cały cel i pragnienie Jahwe jest taki, by się nigdy nie zmienił? 

Powróćmy do odnowienia Sabatu, kiedy przyjdzie Jaszua. Sprawdźmy 
czy to prawda. Było to prawdą w ogrodzie, to musi być prawdą na zawsze. 

Izajasz 66:22-23 mówi Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, 
ostaną się przede mną – mówi Jahwe – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze 
imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy 
człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Jahwe.

Powodem, dlaczego ten werset z Izajasza 66 jest taki ważny jest to, że 
Mesjasz wtedy powróci, i nastąpi mesjańskie panowanie, to jest tysiącletnie 
panowanie Mesjasza. I pisze tam, że podczas panowania Mesjasza co nowy 
księżyc i co każdy Sabat wszyscy będą oddawać Mu cześć. 
Ciśnie się zatem pytanie: po co wymieniałby Sabat lub Szabat (po 
hebrajsku), jeśli nie miałby zamiaru oddzielać Sabatu i uczynić go 
świętym? 

Zachariasz 14:16 mówi: Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów,

Mała uwaga, zanim pójdziemy dalej. Jaszua właśnie wylądował na Górze 
Oliwnej, która rozpada się na dwie, czyli literalnie mamy Święto Trąbienia, 
jesienne święto, kiedy Mesjasz powraca, kiedy zjawia się na Górze Oliwnej i 
z Jerozolimy rozpoczyna swoje tysiącletnie panowanie. To o tym mówi 
Zachariasz w 16 wersecie:

Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko 
Jerozolimie, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, 
Jaszua, Jahwe Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów. Będą obchodzić Święto 
Namiotów w millenium! Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą 
pielgrzymowali do Jerozolimy, aby oddać hołd Królowi, Jahwe Zastępów, nie 
będzie deszczu.
 
Widzimy, nie tylko u Izajasza, że będziemy obchodzić Szabat, Sabat, czyli 
sabat siódmego dnia, ale w samym millenium, u Zachariasza 14 mamy 
więcej niż wskazówkę, więcej niż podpowiedź, mamy bezpośredni nakaz, że
wszystkie narody świata muszą przychodzić na Święto Namiotów, 
muszą honorować Sabat Pana. Jest to ważne, bo widzimy to w ogrodzie, i 
logika nam mówi, że On nigdy nie chciał tego usunąć, bo widzimy to na 
końcu, w millenium, które potrwa 1000 lat. 



Czas o jaki się pytamy, to 'teraz' o tą 'chwilę' pomiędzy tymi dwoma 
punktami – i dziś się tego dowiemy badając Pismo, gdyż tylko Pismo mamy.

Jeśli wierzymy, że Sabat dziś nie obowiązuje, to mamy tu dziwny paradoks, 
ponieważ od czasów stworzenia do czasów Jaszua, Boga, Jahwe to 
obchodzi. 
Potem od roku 30 do teraz, Jego to nie obchodzi. 
A kiedy Jaszua powróci, przez 1000 lat znów Go to obchodzi. 
Troszczy się, nie troszczy i znów troszczy. 

Musimy zdecydować czy jest logiczne, czy to logiczny Bóg, który mówi 'Ja 
się nie zmieniam', 'Nigdy się nie zmienię', 'Jestem zazdrosnym Bogiem'. Chcę
byście wielbili mnie po mojemu, byście używali wiary; dam wam tej wiary, 
gdyż posłałem wam Ducha, by wam pomagał. Ale czy to logiczne, by dawał 
On wieczne prawo, potem je unieważniał i na nowo wprowadzał? 
Albo czy nie jest tak, że my coś poknociliśmy w tej części? 
Zatem mamy: 
w ogrodzie się troszczył, 
troszczy się, gdy Jego syn powróci, mówi że Sabat siódmego dnia jest na 
wieki, więc logiczne, że chyba wciąż Go to obchodzi.
 Ale i tak przez następne 30-40 minut będziemy badać czy ta teoria się 
trzyma. 

POPULARNE MITY O SABACIE
Pierwszy to: jednym z najpopularniejszych mitów, o jakim ludzi piszą i 
dzwonią mi, jest ten: Jim – Sabat był dany tylko Żydom – poruszymy to. 
Mówią także – chrześcijański Sabat to niedziela, żydowski to sobota. 
Ostatnio, nawet w mojej rodzinie ktoś powiedział: Jim, żydowski Sabat jest 
w sobotę, a chrześcijański w niedzielę. 
W takim przypadku mamy poważny biblijny problem, ponieważ to są 
dwa prawa, jedno dla Żydów, drugie dla pogan. Nie mamy na to czasu, 
ale 
5 Mojżeszowa 
mówi, że 
'Mam jedno prawo dla Żydów i dla pogan'. 

Jeden lud, jedno prawo, jeden Bóg, jeden Mesjasz, jedna ziemia. 
Trzeci popularny mit o Sabacie mówi: 'skończyło się na krzyżu i nie 
zostało wznowione w Nowym Testamencie'. 
Cztery – 'Paweł uczył przeciwko Sabatowi'. To również sprawdzimy czy jest 
prawdą. 



Oraz 'Kościół w NT święcił sabat w niedzielę' – to jest bardzo, bardzo 
popularny mit. 

ZACZNIJMY OD PIERWSZEGO
- był dany tylko Żydom. Najpierw musimy wyjaśnić, skąd wziął się 
termin 'Żydzi'. Zanim pójdziemy dalej, jest to istotne, by to zrozumieć, gdyż
jest to chyba największe niezrozumienie w całej Biblii. i pomówimy o tym 
później. Czyli, ST jest dla Żydów, a NT jest dla chrześcijan. Musimy sobie 
zapamiętać, że słowo Żyd pochodzi od słowa Juda, lub od plemienia Judy, ale
nie tylko od samego plemienia Judy, lecz od całego Południowego 
Królestwa. Mamy Północne Królestwo zwane 'Domem Izraela', oraz 
Południowe Królestwo zwane 'Domem Judy'. Z biegiem czasu Dom Judy stał 
się znany jako Żydzi i dlatego mamy dziś Żydów, bo Żydzi wrócili z 70-letniej
niewoli babilońskiej z 586 r p.n.e. Podczas gdy Północne Królestwo nigdy 
nie powróciło, zmieszało się z poganami. Czyli słowo 'Żyd' może oznaczać 
dziś Izrael, ale biblijny Izrael to wszystkie 12 pokoleń. Więc mając to na 
względzie, ile plemion Izraela było obecnych u stóp Góry Synaj, gdy 
dane były przykazania? Jest to niezmiernie ważne, gdyż mówiąc, że Sabat 
został dany tylko Żydom, mówimy, że jedynym plemieniem, jedynym 
królestwem, obecnym przy Górze Synaj był Dom Judy albo sami Judejczycy. 
Jeśli został dany tylko Żydom, to u Góry Synaj nie było innych plemion, gdyż 
takie jest słowo Żydzi. OK? U Góry Synaj było 12 plemion; były tam 
wszystkie 12. Czyli widać, że nie dał tego tylko Żydom dał to wszystkim 
synom Jakuba, Jaakova lub Izraela, i taka jest biblijna odpowiedź na 'komu 
właściwie to dał?' Dał to wszystkim synom Izraela. 
Trzecie pytanie, jakie musimy zadać, to: 'ilu z nich może być uważanych za
Żydów?' Już odpowiedzieliśmy, to Południowe Królestwo stało się Żydami, a
składało się z Judy, Beniamina i fragmentu Lewiego. Jeśli zatem byłeś w 
Południowym Królestwie, to stałeś się Judą lub Żydem; cała reszta była z 
Północnego Królestwa Aszer, Dan, Naftali – oni wszyscy nie byli Żydami. 
Gdyby dziś istnieli Danowie, to byliby nazwani Danami, nie nazywaliby się 
Żydzi, nawet gdyby pilnowali Sabatu, wszystkich Świąt i całej Tory. Nie 
mogliby być nazywani Żydzi, gdyż nie byli z Południowego Królestwa, oni są 
z Północnego Królestwa. Jeśli już, zwaliby się Efraimczykami lub Izrelitami, 
Hebrajczykami, takie byłoby najodpowiedniejsze biblijne określenie na 
tych, którzy są z Północnego Królestwa. Jaki był cel Izraela? To jest 
naprawdę ważne, 

Izajasz 42:6 Ja, Jahwe, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, 
i strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla 
narodów,



Brzmi znajomo? Bo w 

Mateuszu 5:14 Jaszua mówi to samo. 
'Ja Jestem światłem dla ludu', 
po czym zwraca się do swoich uczniów, 
'teraz WY jesteście światłem dla świata'. 

Widzicie, że nie był to tylko przebłysk Jego geniuszu. On literalnie powtarzał
to samo przesłanie, jakie było od początków czasu, aż do Jego czasów, gdy to
wypowiadał, to samo przesłanie, jakie jego Ojciec dał na początku 
Izraelowi, takie, że masz być światłem dla narodów. Pomyśl o tym przez 
chwilę: jeśli Izrael jest światłem, to oznacza, że są ludzie w ciemności. Co się
dzieje, gdy ludzie są w ciemności, nic nie widzą i nagle dostrzegają światło? 
Wyobraź sobie, że budzisz się w ciemnym pokoju w środku nocy, jaka jest 
pierwsza rzecz, jaką normalnie robisz, by nie poobijać się o ściany? Szukasz 
światła! Twoje oczy podążą za światłem – gdyż gdzie jest światło, tam 
widzisz. 
I to jest ta ilustracja, w której Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba próbuje 
pokazać swoim ludziom, że to 'Ja dałem wam prawdę, która jest Moim 
światłem', 

o czym mówi Dawid w Psalmach, i w całym Piśmie, że Jego prawda jest 
światłem, światłością mej ścieżce, a inni są w ciemności. 
Chcę byście wzięli Moją prawdę, wykonywali ją, abym wam 
błogosławił, aby inni byli przyciągnięci tym światłem i mogli do was 
dołączyć. 
Taki był główny cel wyjścia Izraelitów z Egiptu, wraz z mnóstwem 
różnorakiego ludu. Niektórzy mądrzy Egipcjanie opuścili armię i rzekli, 
wiesz co, ich Bóg jest większy niż nasz bóg – chyba pójdę za Nim. 
Zdezerterowali i poszli z Izraelem, a Mojżesz przyszedł do Jahwe i rzekł: 'Co 
mam z nimi zrobić? Oni nie są nasi. Co z nimi zrobić?' Jahwe rzekł: pozwól 
im iść! Jest to pierwsze 'wszczepienie' jakie mamy w Biblii, 
o czym też mowa w Rzymian 11. 
Jahwe mówi: pozwól im się wszczepić i niech będą jak prawdziwi 
Izraelici, jedyne, czego od nich wymagam, to -' tak przy okazji, jest to to 
samo co w Dz. Ap. 15, ale o tym później, ta sama halachiczna decyzja – mówi
On: 'by zostali obrzezani, przestrzegali Mych przykazań, i będą tacy 
sami, jak dzieci Izraela.' 

Już na początku musimy zrozumieć – jest to ważne – że zadaniem Izraela 
było być światłem dla narodów. 



Niestety nie robili tego, więc Ojciec posłał tu Swojego syna, by nauczył nas, 
jak to robić.

 5 Mojż 4:5-8 mówi
 Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Jahwe, mój Bógm abyście tak 
postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. 
Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i 
roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych 
ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo 
któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Jahwe, nasz 
Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak 
sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję.

Pomyślcie o tym: w chrześcijaństwie mamy to wielkie powołanie, na które 
przeznaczamy miliony $, i idziemy, i mówimy o Jezusie, rób to, rób tamto. 
Staramy się robić najlepsze rzeczy w dziedzinie audio, wideo, pamfletów, 
mamy traktaty, wideo, te wszystkie rzeczy, by przyciągnąć ludzi do 
Ewangelii by uczynić z tego najbardziej atrakcyjną rzecz. Ale pierwszym, 
największym powołaniem było to: 'Strzeżcie mych przykazań, a tak 
was pobłogosławię, że to narody do was przyjdą. 
Nie będziesz musiał do nich iść, bo one zobaczą, że są w ciemności, że nie są 
błogosławione jak ty – deszczem na polu, że nie jesteś głodny, że to ty jesteś 
błogosławiony w każdy możliwy sposób; to oni przyjdą, by zobaczyć jak 
wspaniałego masz Boga, jakie cudowne prawa i zasady – powiedz nam o 
twoim Bogu.' Czy nie byłoby miłe, gdyby to ludzie przychodzili do twego 
domu i prosili cię: 'Powiedz jak to robisz? Czemu masz takie 
błogosławieństwo? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Dlaczego twoje 
małżeństwo jest takie szczęśliwe, twoje dzieci takie dobre?' I miałbyś okazję
im powiedzieć. 

Chcę wam zasugerować, że jednym z największych problemów jaki 
mamy w środowisku chrześcijan to taki, że nie mamy treści. Nie ma 
wzrostu, jeśli wolicie nie ma wystarczająco życia, by ludzie mogli 
dostrzec życie i pragnąć go. Tak wiele im oferujemy, ale oni widzą, że to 
tylko kości, widzą w nas chodzące trupy. 

A ja wierzę, że Ojciec chce wskrzesić te trupy i dać im ciało, dać ścięgna, 
abyśmy mieli życie, wypływające z nas jak rzeka, która przynosi życie 
narodom. 



Oto interesujący slajd: Poganie w ST zachęcani są do przestrzegania Sabatu?
Oto koncept o ST, jaki mają ludzie, mówią tak: 'Jim, nigdzie w całej Biblii Bóg
nie każe poganom przestrzegać Sabatu.' A ja pytam: naprawdę? Zobaczmy 

Izajasza 56:6-7 Także cudzoziemców (goyim, pogan).. obcych, którzy 
przystali do Jahwe, aby mu służyć i aby miłować imię Jahwe, być jego sługami,
wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się 
mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w 
moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na 
moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich 
ludów. 

Czy słyszycie, co mówi tu Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? Mówi, że nawet 
poganie, jeśli przyjdą – 'jeśli' – słowo kluczowe 'jeśli'. Jeśli przyjdą i będą 
przestrzegać mego Sabatu, nie będą go bezcześcić, to ich przyjmę jak własny
lud 

słowem kluczowym jest 'jeśli'. Mówi dwie ważne rzeczy: 
1 – pozwala poganom przyjść i stać się jego ludem; 
2 – stawia warunek: będziecie moim ludem, 
jeśli będziecie robić, co mówię. 

To tak jak ojciec mówi 17-letniemu synowi, no wiecie, rozmawiają.. 'synu, 
jeśli chcesz mieszkać w tym domu', sami możecie dokończyć – 'to musisz 
żyć według moich zasad'. 

Widzicie, działa to na świecie, w każdym zakładzie, nie możesz przyjść do 
pracy, zapoznać się pierwszego dnia z regulaminem i powiedzieć: 'wiecie co,
ten punkt mi się podoba.. ten nie.. chyba będę wychodził o 3.00 a nie o 5.30'.
To tak nie działa i raczej długo tam nie popracujesz. Obawiam się, że 
zamieniliśmy sobie Boga z 'Jahwe Stworzyciela' na swojego kumpla i kolegę,
gdzie możemy sobie wybierać kiedy i jak Mu służyć. 

Kontynuujmy, mamy jedno prawo dla obu, 

2 Mojż 12:49 mówi: Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca,
goszczącego wśród was.

Czyli jest jedno prawo dla nas, takie samo dla Żydów i dla całego Izraela. 
Chyba to ma większy sens, że ma On jedno prawo dla jednego ludu, jednego 
narodu, pod jednym niewidzialnym Bogiem, itd... w jednej ziemi? Z jednym 



Królem? Tu chodzi o jedność! W momencie gdy to rozdzielimy, mamy 
problem. 

Oto plan gry, często podaję ludziom tę ilustrację, bo pomaga zrozumieć 
ludziom, jaki był cel Izraela. Potraktujcie Izrael jako drużynę futbolu i oni są 
kapitanami, Jahwe chciał mieć wielką drużynę, lecz wszystkie drużyny 
poszły w swoją stronę i nie chciały już grać na Jego stadionie. Więc musiał w
końcu kogoś wybrać i ściągnąć na boisko, by mógł zacząć wszystkich zbierać
w jednym miejscu, gdyż wszyscy grają na swoich boiskach, a On chce, by 
grali na Jego stadionie. Wybrał więc Izraelitów, by byli kapitanami zespołu. 
Ich zadaniem było.. ich zadaniem było robić to, co właściciel drużyny każe 
robić. Trenować tak, jak właściciel nakazał, grać, jak On kazał, jeśli by tak 
robili, to skutkowałby takim błogosławieństwem dla zespołu, że pozostali 
gracze z innych zespołów porzuciliby te zespoły i przestali grać na boiskach,
których On nie zbudował; wróciliby na stadion Jahwe, by grać w Jego 
drużynie, błagaliby, by być w Jego drużynie. Ich 'światłość' miała pokazywać
im drogę. Ze stadionu biłaby taka światłość, że inni wołaliby: 'nie mamy 
światła na naszym stadionie, możemy grać tylko w dzień', i przyszliby żeby 
grać na Jego murawie, według Jego zasad, i być nimi błogosławieni. 

Reasumując: Sabat był dany całemu światu w 1 Mojż 2 wszystko było 
doskonałe i widać, że miał być na wieki, potem został spisany na Górze
Synaj i dany całemu Izraelowi, 12 plemionom, nie tylko jednemu. Mieli
go przestrzegać, dając w ten sposób światło innym narodom – czyli 
sabat nie jest żydowski. Czyli rozwiewamy mit numer 1 – to nie jest 
żydowski Sabat. 

On mówi, że to jest Sabat Jahwe. Został zatem dany Izraelowi, a przez 
nich narodom (poganom), czyli logicznym pytaniem byłoby: kim my 
jesteśmy? Jeśli został dany Izraelowi, a nie Żydom, to możesz powiedzieć: 
'Jim, jestem z pogan. Nie jestem Izraelitą, nie jestem Żydem, nie pochodzę z 
Bliskiego Wschodu, itp., jestem amerykańskim chrześcijaninem. Co ze mną?'
– Zaraz zobaczymy. 

Jer 11:16, jeden z ulubionych rozdziałów w ST, mówi: 
Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Jahwe...
 Czyli tutaj w Jer 11... ten werset nie jest zbyt znany, wcześniej mówiłem o 
Rzym 11, że jest popularny, i Rzym 11 łączy się z Jer 11, nie można 
zrozumieć Rzym 11, jeśli nie rozumie się, co dzieje się w Jer 11, że Jahwe 
nazywa Swoją oblubienicę, Swój lud, Swoich wybranych – 'drzewem 
oliwnym'. 



Bardzo ważne, jeśli chcemy zrozumieć, kim jesteśmy i jak to się odnosi do 
Sabatu. 

Efez 2:12-13 mówi 
Byliście w tym czasie bez Chrystusa (Mesjasza), wyłączeni ze społeczności 
izraelskiej wyłączeni oznacza, że nie mogli być częścią Izraela, obcy (poganie)
przymierzom, zawierającym obietnicę, przymierzom – liczba mnoga!  nie 
mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz, w Jaszua Mesjaszu wy, którzy 
niegdyś byliście daleko, jesteście teraz blisko krwi Chrystusa.

To co tutaj mówi, to po pierwsze, że kiedyś byliście daleko, nie mogliście być
obywatelami Izraela, nie mogliście nawet być uczestnikami jego przymierzy.

Czy zdajecie sobie sprawę, że autor Efezjan stawia wartość przymierzom 
obietnicy? Ponieważ – mówi – nie mogliście mieć tego błogosławieństwa, 
nie mogliście nawet być częścią tego, lecz czytajmy dalej..

 2 Mojż 31:16-17 Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując 
sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami 
izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Jahwe 
niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. 

Pomyślcie o tym w ten sposób: 

po pierwsze, 

Jer 11 mówi, że Izrael to drzewo oliwne, 
Efez 2 mówi, że kiedyś byliście daleko, ale teraz zostaliście sprowadzeni 
blisko i staliście się współobywatelami domu Boga. 
Rzym 11 mówi o wszczepieniu i o dwóch drzewach oliwnych, ok? 

Dwa drzewa oliwne, gdzie dzikie drzewo zostaje z powrotem wszczepione 
w szlachetne drzewo oliwne i podmieńmy odpowiednie słowo w Jer 11, 
zostaje złączone z Izraelem, zatem ci poganie nie są już więcej poganami. 

Czy wiecie, że słowo poganie (ludy, narody) oznacza 'poza przymierzem'? 
Jeśli więc uważasz się za pogańskiego chrześcijanina, to tak naprawdę 
mówisz, że jesteś chrześcijaninem poza przymierzem, a to oksymoron; tak 
nie może być. Albo jesteś w przymierzu i jesteś częścią Mesjasza, albo jesteś 
poza przymierzem i spędzisz wieczność bez Niego. 
To, co tutaj mamy, to nie przejaw geniuszu Pawła, gdyż on literalnie cytuje 
ST i mówi: 'słuchajcie wy wszyscy, rozesłani na cztery strony świata, 



możecie teraz wracać do domu, poganie mogą stać się częścią Izraela.' I 
dlatego – mówi – jesteście teraz współobywatelami Izraela. Jesteście 
Izraelitami w dziedzictwie i macie teraz dostęp do przymierzy, nie mówi on 
przymierza, jakby było tylko jedno przymierze, zwane Nowe Przymierze, 

gdyż na Wschodzie przymierza nakładają się na siebie. 

W naszym greckim, zachodnim chrześcijaństwie myślimy tak: stare odeszło,
przyszło nowe. Nie możemy ich mieszać. Ale to my nie rozumiemy jak 
przymierza na wschodzie działają, one są przeźroczyste i nigdy nie 
odchodzą, one pokazują tylko większy obraz. 

Musimy zrozumieć, że stajemy się obywatelami Izraela i podlegamy 
przymierzom obietnicy. 

Panie i panowie, jesteście Izraelem, nie jesteście Baptystą, Metodystą, w 
dniu sądu, przy zmartwychwstaniu nie ma żadnej kolejki dla Luteran czy 
bezdenominacyjnych. Jest tylko kolejka dla Izraelitów, ludu wybranych, albo
dla pogan, ludów, które nie znają Jaszua jako Mesjasza. Nawet nie liczy się 
to, czy masz żydowską krew. Albo jesteś częścią Izraela i wierzysz w Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i naśladujesz Jaszua Mesjasza, albo nie jesteś. To 
dlatego Paweł pisał, że nie jest ważne to, że urodziłeś się Żydem, ważne czy 
jesteś Żydem w sercu, czy naprawdę naśladujesz Go w posłuszeństwie 
w Mesjasza. 

Dlaczego to takie ważne? Dlaczego chciałem pokazać kim jest Izrael? 
Ponieważ, jeśli zobaczycie kim jesteście, że jesteście Izraelem, ma to 
większy sens, i jest niezbędne dla tego wykładu, ponieważ powiedziane jest,
że 

Sabat został dany Izraelowi, dany na całą wieczność. 

Rozwialiśmy tym mit numer dwa, że został dany tylko Żydom; nie 
został, został dany całemu Izraelowi. 

Teraz wiemy, że został dany każdemu, kto nazywa się dzieckiem Boga, czyli 
każdego, kto wierzy w Mesjasza, że według Rzym 11 zostaliście 
wszczepieni.
 Jer 31:31, jest to rozdział Biblii o Nowym Przymierzu, mówi tak:
 Oto idą dni – mówi Jahwe – że zawrę nowe przymierze z Domem Izraela i z 
Domem Judy.



Pomyślcie o tym przez moment. Chcę wam zadać pytanie, wam, którzy 
wierzycie, że Bóg zawarł przymierze z chrześcijanami z pogan. Czy możecie 
mi pokazać w Jer 31, gdzie jest powiedziane, że zawrze On przymierze z 
poganami...? Nie ma! Nie ma o tym mowy. Nawet NT nie mówi, że będzie 
jakieś przymierze z poganami. 

Jest tylko jeden lud Boga, panie i panowie, i jest to Dom Izraela 
(Północne Królestwo) oraz Dom Judy (Południowe Królestwo) które 
zostały rozdzielone za Salomona, a które On kiedyś znowu złączy i 
Izrael stanie się jedno. I mówi, że zawrze nowe przymierze z jednym 
ludem, który nazywa 'Domem Izraela i Domem Judy'. 

Musisz być zatem w jednym z tych dwóch królestw, inaczej nie możesz być 
w nowym przymierzu. Nowe przymierze jest nieważne, jest punktem 
spornym. Jeśli nie uważasz się za Izraela, wtedy nie masz przymierza, nie 
ma nowego przymierza, i nie ma krwi przelanej za twoje grzechy, i umrzesz 
w swoich grzechach w Dniu Sądu. 

Mit numer dwa – 'chrześcijańskim sabatem jest niedziela'. 
Bierzmy się za to... Cesarz rzymski Konstantyn powiedział tak o niedzieli: 7 
marca 321 roku ogłosił on swoje słynne prawo niedzielne, cytuję: W 
czcigodny dzień Słońca niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, 
zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane. Mógłbym tak 
jeszcze poświęcić kilka slajdów na cytowanie Konstantyna. W innym 
miejscu mówi, że jeżeli złapie się kogoś na odpoczywaniu w – jak on to 
nazywa – "żydowski sabat", widzicie jak to się miesza, ponieważ on jest 
poganinem i nienawidził Żydów, że jeśli ktoś zostanie przyłapany na 
odpoczynku w żydowski Sabat (sobotę), lub siódmego dnia, to zostanie 
wydalony z kościoła lub zabity – jeśli nie przestanie. Katolicy przyznają się 
do tej zmiany. "Oczywiście te dwa stare cytaty są jak najbardziej poprawne. 
Jest to cytat z "Tej Skały", katolickiego magazynu apologetycznego, z 
1997 roku. "Oczywiście te dwa stare cytaty są jak najbardziej poprawne. 
Kościół Katolicki wyznaczył niedzielę jako dzień do wspólnego uwielbiania i
bierze całą chwałę lub winę za tą zmianę." Mówi tak jeszcze: 
"Prawdopodobnie najodważniejszą, najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaką 
kościół (tj. Katolicki) kiedykolwiek zrobił, stała się w I wieku. Dzień święty 
Sabat, został zmieniony z soboty na niedzielę. Dzień Pański został wybrany 
nie z powodu jakiś nakazów w Piśmie, lecz ze względu na poczucie swojej 
własnej mocy." Tutaj oto widzimy cytaty Kościoła Katolickiego 
przyznającego się do zmiany dnia. 
Dalej – oto inny – z Sentinela, strona księży, Kościół Katolicki Św. 
Katarzyny, Michigan, 1995 rok: "Dzień zmartwychwstania, dzień 



Pięćdziesiątnicy, 50 dni później, wypadały pierwszego dnia tygodnia. Zatem 
to jest nowy Sabat. Ludzie, którzy uważają, że Pismo powinno być 
wyłącznym autorytetem, powinni logicznie zostać Adwentystami i uważać 
sobotę za świętą." 
Przyznają to, a potem mówią, że każdy, kto świętuje każdy kto nazywa 
niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, Sabatem, tak naprawdę wpada w 
jurysdykcję świętego Kościoła Rzymsko-katolickiego. Widzimy więc, jak 
przyznają oni, że jedynymi logicznymi ludźmi, którzy są konsekwentni w 
Sabacie, jeśli chcesz być zwany Sabaciarzem, to powinieneś zostać 
Adwentystą. 
Ja nie jestem Adwentystą, ani też nie nawołuję do zostania Adwentystą, ale 
nawołuję, byśmy poważnie zerknęli do Pisma i odsunęli te zasłony w 
oknach, przez które powinno padać słońce. Musimy je otworzyć i 
dowiedzieć się tego, co było zakrywane.
 Czy oni zmienili Sabat i przenieśli go na niedzielę, a do tej pory był w 
sobotę? 
Czy mamy jakieś dowody, że chrześcijanie albo pierwsi uczniowie 
Jaszua świętowali Sabat w biblijny dzień, jak nakazano, w sobotę? 
I jeszcze jeden cytat: "Kościół Rzymsko-katolicki zmienił święcenie Sabatu 
na niedzielę, na mocy boskiego, nieomylnego autorytetu, danego mu przez 
jego założyciela Jezusa Chrystusa (Jaszua). Protestant twierdzący, że Biblia 
jest jego przewodnikiem w wierze, nie ma żadnego poparcia do święcenia 
niedzieli. W tej kwestii jedynie Adwentyści są konsekwentnymi 
Protestantami." 

Tu się nie zgodzę, bo jest nas wielu, którzy wierzą w sobotni Sabat, ale oni 
akurat są najbardziej popularną denominacją. 
Jednym z najlepszych cytatów, jaki znalazłem na ten temat pochodzi z V 
wieku od historyka kościoła Sokratesa Scholastyka, pisze: 
'Bo chociaż prawie wszystkie kościoły na świecie obchodzą świętą 
tajemnicę [Wieczerzy Pańskiej] co tydzień, w każdy Sabat, to jednak 
chrześcijanie z Aleksandrii i z Rzymu, z powodu jakiejś starej tradycji 
zaprzestali to czynić.' 
Inny historyk potwierdzający to samo: 'Lud Konstantynopola i prawie 
wszędzie indziej spotyka się razem w Sabat, a także pierwszego dnia w 
tygodniu, którego to zwyczaju nie obchodzą w Rzymie ani w Aleksandrii.' 

Czy słyszeliście to panie i panowie? Ci historycy mówią, że wierzący prawie 
wszędzie obchodzili Sabat siódmego dnia, spotykali się w sobotni wieczór, 
podobnie jak Paweł, kiedy Eutychus spadł z okna i został uleczony. Czasem 
spotykali się także pierwszego dnia tygodnia, ale w Rzymie i Aleksandrii 
nikt tego nie robił, więc zadam wam bardzo nurtujące pytanie: 



'kto zaczął rządzić światem?' Rzym! To Rzym ustanowił te wszystkie 
prawa dla całej reszty ludzkości, no, znany wtedy świat. To Rzym 
uczynił te zmiany i to, co dziś robimy wynika z tych nakazów i zmiany 
prawa, dokonanych tak dawno temu; a my nie dokonaliśmy powrotu. 

Panie i panowie, nigdy siebie nie zbadaliśmy, musimy robić przegląd swojej 
wiary, bo jesteśmy ludźmi, zwykłymi ludźmi – i mając dość czasu, 
zaczynając od małego odchylenia... pół stopnia... po 2000 tysiącach lat 
znajdujemy się setki kilometrów obok, i to właśnie staramy się pokazać w 
Passion for Truth Ministries. Staramy się powrócić do prawdy, bo prawda
może zrobić tylko jedno – a co to jest – UWOLNIĆ NAS! 

Mit numer trzy – Jaszua nie każe nam obchodzić Sabatu. 

Dowiemy się, czy to prawda. Czy Jezus mówi byśmy nie obchodzili Sabatu? 
Czy On rzeczywiście łamie Sabat? Czy uczniowie łamią Sabat? Czy obchodzą
Sabat siódmego dnia? A jeśli tak, jak to robili? Zaczynamy... 10-15 lat temu 
było to bardzo popularne, WWJD – Co zrobiłby Jezus? Pamiętam jak 
dzieciaki nosiły takie bransoletki, koszulki WWJD. W kościołach plakaty, 
afisze – WWJD To zadajmy to pytanie – co Jaszua naprawdę by zrobił? Tak 
po prawdzie, pójdźmy dalej: co On zrobił? 

Jan 14:15 mówi: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegajcie. 
To mówi Jaszua: 'Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegajcie.' 

Mat 23:1 Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na 
mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

Zanim pójdę dalej, zatrzymajmy się. 
Jan 14:15 mówi, a dokładnie Jaszua: Jeśli mnie miłujecie, zrobicie dokładnie 
co mówię, będziecie przestrzegać Moich przykazań. 

Ciśnie się pytanie: a jakie Przykazania? Zadam wam pytanie, jeśli 
wierzycie, że Jezus jest Bogiem, i że jest Słowem, które stało się ciałem, 
które stworzyło wszystko w niebiosach i na ziemi, to On je napisał, panie i 
panowie. On jest słowem, On je wszystkie napisał. Nie mógł napisać kilka, a 
Jego Ojciec kilka. On jest Słowem! On jest Torą, która stała się ciałem. To 
on jest powodem wszystkiego i powiedział nam, że jeśli Go miłujemy, to 
będziemy przestrzegać Jego przykazań. Patrzcie teraz uważnie jakie jest 
następne przykazanie – 



Mat 23:1 Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich (czyli ciebie) 
tymi słowy: Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze 
Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale 
według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią. 

Kiedy byłem w Izraelu – i ci z was, co też tam byli – widzieliście starożytne 
synagogi, a w nich były kamienne trony, jest to kamienna ława zwana 
Bema lub krzesło Mojżesza. Każdy Sabat jeden z nauczycieli lub ktoś z 
ludzi, będący częścią społeczności czytał Torę. To była jedyna rzecz, jaką 
mogłeś robić na tym fotelu – tylko czytać. 
Nie mogłeś komentować, nie mogłeś wypowiadać swojej opinii, nie mogłeś 
nauczać, nie mogłeś nic dodawać ani nic ujmować. Literalnie czytałeś tylko 
Prawo i Proroków. Gdy z niego zszedłeś, mogłeś komentować, dyskutować, 
rabini mogli wydawać swoje opinie o tym, to można było robić. Ale kiedy 
jesteś w fotelu Mojżesza, to literalnie mogłeś tylko czytać Słowo Jahwe. 
Co więc mamy? Mamy Jaszua, jak mówi: 'jeśli mnie miłujecie, to 
przestrzegajcie moich przykazań i róbcie, co wam nakazuję', i po drugie, co 
każe uczniom? Słuchać i robić wszystko, co faryzeusze każą wam robić z 
tego siedzenia. Dlaczego? Bo gdy siedzą na nim, to nie komentują, mówią
ci dokładnie, to co mój Ojciec powiedział 1200 lat wcześniej. Głoszą 
Torę oraz Proroków, i Jaszua bardzo jasno, lecz bezpośrednio... ..bo 
większość z nas chrześcijan nawet nie wie czym jest fotel Mojżesza.. ..ani 
znaczenia tego, gdy się na nim siada.. i Jaszua mówi im, bardzo 
bezpośrednio,
 'Chcę byście słuchali Tory i ją czynili.' Odnosi się do 'Szemy' z 5 Mojż 6 – 
'słuchaj i czyń'. Słuchaj Pana, twojego Boga, Pan jest jeden, on jest 'echad' i 
wiarą masz wypełniać Jego przykazania, i wyryć je w swoim sercu. 
On to czyni bardzo jasnym, i dlatego tak to wałkuję, bo staram się pokazać 
jakie to ważne, gdy mówi swoim uczniom, by robili to, co mówią faryzeusze;
a co faryzeusze mówią? – Cytują Torę. 

Mat 19:16 mówi tak: 
A oto pewien człowiek podszedł i zapytał go: Nauczycielu dobry, co dobrego 
mam czynić, aby mieć życie wieczne? Lecz on mu odpowiedział: Dlaczego 
nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg. A jeśli chcesz 
wejść do życia, przestrzegaj przykazań. I zapytał go: Których? Jaszua 
odpowiedział i zaczął cytować Dziesięć Przykazań. Nie będziesz zabijał, nie 
będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego 
świadectwa; czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego 
jak samego siebie.



 Mamy zatem taką sytuację. Bogacz przychodzi do Jaszua i pyta: 'Słuchaj, 
chcę życia wiecznego. Widzę, że jesteś człowiekiem cudów. Jak mogę wejść 
do życia wiecznego?' – a Jaszua odpowiada – 'Przestrzegaj moich 
przykazań!' Nie mówi – 'A wiesz co? Podnieś rękę, wyjdź do przodu i zaproś 
mnie do swojego serca, wtedy będziesz miał życie wieczne.' Nie, tak nie 
mówi. Powtarza te same słowa, co Jego Ojciec 1200 lub 4000 lat temu. 
'Przestrzegaj moich przykazań a będziesz żył. Jeśli zjesz z drzewa poznania 
dobra i zła, i nie będziesz mi posłuszny, umrzesz.' 
To jest to samo przesłanie, od Stworzenia do Księgi Objawienia. 
Musimy na to właściwie spojrzeć i tak jak ten bogaty młodzieniec pytający 
'A których?' Wtedy Jaszua zaczyna wymieniać Przykazania, a on Mu 
przerywa, mówiąc: "Te przestrzegałem". Wtedy Jaszua mówi: 'idź i sprzedaj 
wszystko, co masz'. A młodzieniec odchodzi smutny, ponieważ miał wiele 
dóbr. 

Dlaczego mu tak powiedział? Czy naprawdę chciał, by wszystko sprzedał? 

Nie. Mówi on, że Ojciec szuka tylko jednego rodzaju naśladowców, którzy 
będą go czcić w duchu i w prawdzie. 
A ten młodzieniec miał tylko prawdę... on trzymał się prawdy, ale nie czynił 
tego wiarą; 
wiarą, jaka jest niezbędna, by prawda stała się żywa. 

Po Jego śmierci uczniowie honorują Sabat przez całe swe życie. 
'Jim, nie ma szans, że uczniowie święcili Sabat.' Sprawdźmy, 

Łuk 23:56 mówi tak: powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści.  (Tuż 
po śmierci Jaszua.)  Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.

 Mamy tu Marię i Martę, kilku uczniów Jaszua, którzy naśladowali Jaszua, i 
domyślam się, że pozostali uczniowie robią to samo. Musieli złożyć go w 
grobie, bo następnego dnia był Sabat. Czas kiedy umarł był wyjątkowy, bo 
następnego dnia było Święto Przaśników, był to wielki Sabat, a potem był 
piątek, one kupiły maści w piątek, a potem był tygodniowy Sabat... Czemu 
mieliby odpoczywać, jeśli nie obchodzili Sabatu? Oni, literalnie po Jego 
śmieci, obchodzą Sabat. I chciałbym tu zasugerować, że w wielu innych 
miejscach mowa jest o tym, że naprawdę obchodzili Sabat. Nie dostali 
karteczki z informacją, że Jaszua wysłał ich, mówiąc że Sabatu już nie ma – 
bo tak nie było. 

1 Kor 7:19 mówi: Obrzezanie nie ma znaczenia i nieobrzezanie nie ma 
znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych się liczy.  



Słyszycie, co Paweł mówi? Mówi o zbawieniu i toczy się wielka debata, czy 
możesz być zbawiony, jeśli się obrzezasz – i tak to powinniśmy 
przedstawiać, tak o tym mówić, bo taki jest kontekst: 'Obrzezanie nic nie 
znaczy i nieobrzezanie nic nie znaczy, Obie strony nie macie racji. Żadne z 
nich nie jest potrzebne do zbawienia. To, co naprawdę się liczy, to 
przestrzeganie wiarą Bożych przykazań.' To samo mówił Jaszua, to samo 
mówił Jahwe na Górze Synaj, i to samo miał Adam powiedziane w ogrodzie. 
Ciągłość, Bóg się nigdy nie zmienia, zawsze jest taki sam. Paweł mówi w 

Rzym 3:31 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę (wiarę Jaszua)? Wręcz 
przeciwnie, zakon utwierdzamy. 

Zatem Paweł mówi nam w Rzym 3:31, że utwierdza prawo/zakon. 
Pozwólcie, że zadam wam trochę sarkastyczne pytanie: czy jest ktoś 
odważny zasugerować, że gdy mówi on, iż utwierdza prawo, to nie mówi o 
Sabacie, który jest częścią prawa, należy do pięciu najważniejszych, czwarty 
na liście? Oczywiście, że mówi, w jego myśleniu Sabat jest najbardziej 
podstawowym prawem w I wieku, a tym bardziej w Judaizmie. Na pewno 
nie mówiłby: utwierdzam prawo, ale odrzucę Sabat – wtedy nie 
utwierdzałby prawa. 

Piotr w Dz. Ap. 10 – to jest interesujące – Piotr, Dz. Ap. 10 pamiętacie, to 
gdy z nieba opada płótno i Bóg mówi mu: 'wstań Piotrze, zabijaj i jedz' – a 
jak była pierwsza reakcja Piotra? Odpowiada: 'Przenigdy, Panie, to są 
nieczyste zwierzęta, jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego.' 
Lecimy teraz w czasie i spójrzmy na znaczenie tego, minęło co najmniej 10 
lat od śmierci Jaszua Mesjasza. 10 lat! A Piotr wciąż jeszcze nie jadł bułki z 
szynką ani kotleta. 

Jest to szczególnie znaczące, bo jeśli Pan nie zniósł zakazów 
żywieniowych i Piotr wciąż je przestrzega, to czyż nie należy założyć -- 
te zakazy one nawet nie są w pierwszej dziesiątce -- że Piotr wciąż 
przestrzega Sabatu, każdy tydzień? 

To nie miałoby sensu, nie je nieczystych zwierząt, ale łamie Sabat? 
Oczywiście że nie, na pewno przestrzega pozostałych praw, bo widzimy 
tego przykład tutaj. Będąc szczery, jest to dość potężny dowód, że Piotr nie 
łamie prawa i mówimy tu o dekadzie po śmierci Mesjasza. Z pewnością, jeśli
od czasów, które spędzali z Jaszua byłyby jakieś usunięcia prawa, to nie 
sądzicie, że byłyby jakieś sygnały, iż zamierza coś usunąć, by mogli teraz 



robić to, co im się chce? Nie dostrzegli takich sygnałów, bo nie było takich ze
strony Mesjasza. 

W księdze Objawienia, apostoł Jan pisze, że w duchu widział 'dzień Pański'. 
Pytanie – o Janie mówi się, że był najbardziej żydowskim uczniem. 
Spójrzcie, 
w całej Biblii są tylko dwa dni, które nazywane są dniem Pańskim, jest 
to Sabat oraz dzień, kiedy Mesjasz powróci, by sądzić narody. 

Jedną z rzeczy, jaką musimy pamiętać, to że kiedy był pisany NT, kiedy to 
pisali, nie było Nowego Testamentu, nie było kanonu NT, większość z nich 
nie była spisana, aż dopiero 40-60 lat po śmierci Mesjasza, gdy zaczęły 
krążyć i stawały się kanonem, niektóre z nich nawet 100 lat później. 

Więc gdy pisze do Tymoteusza, że całe Pismo dane przez Boga, jest 
dobre do nauki, do korygowania i wychowywania w sprawiedliwości, 
to jedynym Pismem o jakim mówił, to była Tora i Prorocy, Stary 
Testament, jedyne Pismo, jakie istniało. 

A ja nazywam je słownikiem. To jedyny słownik, jaki mieli. Więc jeśli Jan, 
najbardziej żydowski uczeń, mówi Dzień Pański, to używa definicji, jaką 
znał, a jedyny raz, gdy całe hebrajskie Pismo używa określenia Dzień Pański,
to Sabat oraz kiedy przyjdzie Mesjasz. Dzień Pański. Czyż to nie 
interesujące, że dzień, o jakim mówi w Objawieniu to że w duchu był w Dniu
Pańskim, że kolejną rzeczą, jaką widać w tym rozdziale, to że słyszy głos, 
głos trąby nadejścia Mesjasza w Święto Trąbienia, które zwie się Dniem 
Pańskim. To nie przypadek – uważam że najprawdopodobniej Dzień Pański 
to sobota, siódmy dzień, albo że został przeniesiony do Dnia Pana, kiedy 
powróci Mesjasz. 

1 Jan 5:2  Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i 
przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się 
przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. 

Widzimy to samo przesłanie: w raju – nie jedz z drzewa dobra i zła, jeśli 
mnie kochasz, to spełniaj to prawo. Mówi, że wybrał Abrahama, bo 
przestrzegał Jego ustaw, zasad, przykazania i instrukcje, jeszcze zanim 
zostały spisane. Jaszua mówi to samo, jeśli chcesz wejść do życia wiecznego,
to przestrzegaj Moich przykazań. Jan mówi, jeśli kochamy Jahwe, to 
będziemy przestrzegać Jego przykazań. 
Jest to jedyny sposób, by udowodnić, że Go kochamy – przestrzegając 
Jego przykazania. 



To idzie jeszcze dalej, do XXI wieku, gdzie mówi nam: 'hej wy, amerykańscy 
chrześcijanie, wiem że tam kiedyś będziecie Jego przykazania nie są ciężkie 
i nie dajcie się okłamać. Nie są ciężkie, po prostu nigdy ich nie uczono, 
mówiono wam że są ciężkie, lecz jeśli będziecie je przestrzegać, to będą dla 
was błogosławieństwem.' ..tak było ze mną. Jeśli mielibyśmy wierzyć 
większości chrześcijan, że nie musimy przestrzegać biblijnego Sabatu, 
ponieważ nie został potwierdzony w NT, to jak mamy interpretować nakaz 
Jana, by przestrzegać Jego przykazań, kiedy nie mieli NT, by do niego 
zerknąć? 

Panie i panowie, chcę wam zasugerować, że przykazania z I wieku są tymi 
samymi przykazaniami z najbardziej pierwszego wieku, gdy Jahwe 
stworzył, i dziś są to te same przykazania. 

Musimy przyjrzeć się tym rzeczom i upewnić się, że te przykazania, 
jakie przestrzegamy, pokazują gdzie jest nasza miłość. 

Czy przestrzegamy przykazań doktryn ludzkich? 
Czy robimy coś z tradycji? 
Czy też robimy coś, bo Biblia tak mówi? 
Idźmy dalej. Święci święcą Sabat? 

Obj 14:12 mówi:  Tu się okaże wytrwanie świętych, Tu się okaże wytrwanie 
świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jaszua. 

Jest to bardzo ważne, bo to co on mówi, to mówi on, że ci z księgi 
objawienia, wielkiego ucisku, że bestia będzie ścigać tych, którzy strzegą 
przykazań Jahwe i trwają w świadectwie Jaszua. Nie tylko tych, co 
wierzą w Jaszua, ale tych co przestrzegają przykazań. Dlaczego? Ponieważ, 
jak już pokazaliśmy, tym pokazujemy, że Go kochamy. 
Prawdziwa miłość robi to, co każe ci twój Ojciec. 

Dodam, że trzeba to robić na pierwszym miejscu. Przykazania Boże 
zawierają w sobie czwarte przykazanie, dotyczące święcenia Sabatu 
siódmego dnia. Zajmijmy się teraz tym, na co wszyscy czekają, czekają cały 
czas – Jim, a co z Rzym 14:5? Zobaczmy na te wersety – 

Rzym 14:5 mówi: Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy 
dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. 



Czy tak mówi autor? Czy Paweł jedną stroną ust mówi, że utwierdza Prawo, 
że przestrzega Prawa, a Tymoteuszowi, że jest dobre i doskonałe, dobre do 
uczenia doktryn; a z drugiej, 11 rozdziałów dalej, zmienia zdanie? I mówi, 
że Sabat się nie liczy, możecie sobie wybrać jakikolwiek dzień? Czy mamy 
uwierzyć, że rabbi Saul, który uczył się u Gamaliela, który znał cały Stary 
Testament na pamięć, słowo w słowo, że mówi nam – jako były żydowski 
rabbi – że możemy robić, co chcemy, że możemy sobie wybrać dowolny 
dzień? 

Sądzę, że chodzi o inne znaczenie, więc zerknijmy do tekstu. 
<i>Werset 6 – Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega;</i> <i>kto je, dla 
Pana je, dziękuje bowiem Bogu;</i> <i>a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje 
Bogu.</i> 

To co tu jest interesujące, to gdy uważnie na to spojrzymy, to zobaczymy, że 
początek 14 rozdziału Rzymian mówi o jedzeniu. Mowa tam, że ten kto ma 
mocną wiarę, decyduje się na jedzenie mięsa ofiarowanego bożkom, a ten, 
kto ma słabą wiarę, je tylko warzywa, bo nie wie, czy mięso nie pochodzi z 
pogańskich ofiar. Zatem cały kontekst Rzym 14 dotyczy jedzenia, i mamy 
interesujący werset, jaki chcę, byście nieco inaczej przeczytali, chcę byście 
przeczytali go w kontekście, dokładnie jak jest – w kontekście jedzenia. 

Czytamy – Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień 
ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto 
przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, 

Pomyślcie o tym, co powiedziałem – ktoś uważa jakiś dzień za szczególny 
niech tak robi i niech je; a ten, kto mówi, że ten dzień jest szczególny – niech
nie je; i historia to pokazuje. Wiemy że w I wieku była wielka dyskusja na
temat postu i w jaki dzień pościć. Jedna grupa pościła tego dnia, druga 
grupa innego. Tak więc w temacie, czy jeść mięso zwierząt, które zostały 
poświęcone bożkom i jak to się ma do tego, czy jeść u kogoś, jeśli nie wiemy 
skąd jest mięso (jeśli jest czyste). Nie mówi o nieczystych zwierzętach – 
mówi o mięsie poświęconym bożkom. W tym samym kontekście jedzenia, 
czy nie miałoby sensu, że mówi o poszczeniu – mówiąc: 

'Słuchajcie, robicie widły z igły. Jeśli wy uważacie, że post jest we wtorek, a 
wy, że w czwartek, to tak róbcie – Pismo nie mówi w jaki dzień pościć. 
Jedzie mięso tego dnia, nie jecie innego – od was to zależy.' 

Tak więc Paweł, apostoł nie mówi nam, że możemy sobie wybrać Sabat, a 
dowodem, że taka interpretacja jest właściwa jest to, że Paweł sam by sobie 



przeczył, jeśli mówiłby wszystkim ludziom, że mogą łamać Sabat. I tak – 
przy fałszywych oskarżeniach – ciągnęli go już po sądach (Rzym i Dz. Ap.), i 
mielibyśmy uwierzyć, że teraz wyraźnie zachęca do złamania 
podstawowego prawa w Judaizmie i nikt nawet nie mrugnie okiem?
 Historycy z I wieku mówią nam, że nie ma takiej debaty, nie było żadnego 
sporu. Nie. Nie było takiej debaty, bo nie o tym mówił Paweł, i jego 
słuchacze o tym wiedzieli.

 Kol 2:16, jeden z ulubionych wersetów ludzi, mówi tak: 
Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu 
święta lub nowiu księżyca bądź sabatu – wszystko to są tylko cienie rzeczy 
przyszłych lecz ciało Mesjasza.

Czyli mówi nam, byśmy nie pozwalali nikomu osądzać nas w tych rzeczach. 
Ważne pytanie, czy mówi, nie pozwól im sądzić cię za nieprzestrzeganie ich, 
czy, nie pozwól im sądzić cię za sposób, w jaki to robisz? – Oba dobre 
pytania. Spójrzmy na kontekst i cofnijmy się do wersetu 8, który nam go 
pokaże. 

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem,
opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; 

Tak więc tutaj, a także w wersecie 20-22 powtarza: 

Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego 
poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: Nie dotykaj, nie 
kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są 
to tylko przykazania i nauki ludzkie.

 Oparte na przykazaniach i naukach ludzkich. Widzimy więc, że Paweł 
ostrzega swoich nawróconych – w Liście do Kolosan – że pojawi się grupa 
ludzi, i przyjdzie do ciebie, by cię osądzać, i narzucać ci swój sposób, który 
oparty jest na tradycjach i naukach ludzkich. Jeśli zinterpretujemy Kol 2:14-
16 tak, że to ta grupa ludzi stara się przekonać nawróconych przez Pawła, 
by obchodzili Sabat. A my z całą pewnością wiemy, że Sabat jest czwartym 
przykazaniem od Jahwe. Nie jest to tradycja, ani ludzka nauka. Nie jest to 
filozofia, ani czcze gadanie. Nie mówi by czcić anioły, nacinać się, jak opisuje
reszta tego rozdziału; przeciwko nim występuje Paweł przeciwko 
dodatkowym tradycjom i naukom ludzi, które są wymyślone. 



Czyli problem z Kol 2:16 rozwiązany, ponieważ teraz wiemy, że nie 
mówi o biblijnym Sabacie, lecz mówi o narzucaniu ludzkich tradycji i 
doktryn. 

Kontynuujmy. Wygląda na to, że judaizujący osądzają nowo nawróconych o 
nieprzestrzeganie Sabatu w taki sposób, jak oni. Pamiętacie? W podobnym 
tonie mówił – 'hej, niech sami się wykastrują', gdyż tak próbują sobie 
przypisać zasługi. Próbują wmówić, że ci nawróceni do nich należą, że są ich
uczniami. Jesteśmy rabini, byliśmy tu dłużej, a Paweł to samotnik, byliśmy 
na Synodzie, jesteśmy partią obrzezania, wiemy, co robimy – w taki sposób 
zaczynają irytować Pawła. Gdy on wychodzi z miasta, oni wchodzą – i 
ostrzega nie róbcie tak, jak oni robią. Róbcie to według przykazań, jak Jezus 
powiedział, czyńcie co wam każą z fotela Mojżesza, ale nie róbcie tego, co 
oni robią.
 Skoro jesteśmy przy Kol 2, to rozprawmy się z tym wersetem, bo wiem, że 
ludzie mają z tym problem – mówi on: 

13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, 
wespół z nim (Mesjaszem) ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;  to 
istotne, mówi że On przebaczył nam wszystkie grzechy, 

a kolejny werset 

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam  ze 
swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; 

Nie wiecie ile e-maili, ilu ludzi wierzy, że w tym wersecie za jednym 
pociągnięciem pióra, Paweł niszczy i pozbywa się całego Bożego Prawa. Tuż 
po tym, jak je utwierdza i pyta się w Rzym 6, czy mamy się pozbyć Bożego 
Prawa. Nigdy w życiu! Nie może mówić podwójnie. O co tu chodzi? 

Klucz jest w wersecie 13, gdzie mowa, 

że Jaszua przebaczył nam wszystkie grzechy.

 Pamiętacie że jest przekleństwo z Prawa? On rozprawia się z tym 
przekleństwem, przebacza nam nasze grzechy i dlatego – werset 14 – 
wymazał list dłużny. O czym on mówi? Przeczytajmy inne tłumaczenie i 
może zrozumiecie lepiej. Lepiej oddaje to Nowa Biblia Gdańska, która tak 
mówi: 



W stosunku do nas unieważnił zapis decyzji sądowych, który był nam 
przeciwny; zatem usunął go z centrum, przez przygwożdżenie do krzyża.
 
Albo Przekład Dosłowny:

 On wymazał obciążającą nas listę długów wynikających z [naszych] 
zobowiązań i usunął, przygwoździwszy ją do krzyża.

 Czy ma to teraz sens? Pismo mówi, że on stał się za nas przekleństwem. 
Myśmy złamali prawo, zasługujemy na śmierć, prawda? Rzym 3:23 i 6:23 
Wszyscy odpadli od Bożej chwały, wszyscy złamali przykazania i 
zasługujemy na śmierć – a On stał się za nas śmiercią. On nie pozbył się 
Prawa! On pozbył się śmierci albo przekleństwa. 

A jeśli pozbył się Prawa, to mamy wielki problem, ponieważ nie mamy 
definicji grzechu, nie ma przekleństwa, i niepotrzebny nam zbawiciel, i
jak Jahwe może wrzucić kogoś do piekła w dzień sądu, pod koniec 
tysiącletniego panowania Mesjasza, za łamanie czegoś, co nie istnieje? 

Czyli łamiemy tak wszystkie zasady logiki i hermeneutyki. Dz. Ap. 20:7 – 
Czy pierwszy kościół spotykał się w niedzielę, czy rzeczywiście mówią o 
niedzieli? 

'A pierwszego dnia tygodnia' – po grecku to Sabatton, gdy się zebraliśmy na 
łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i 
przeciągnął mowę aż do północy. 

Kluczem Dz. Ap. 20:7 jest to, że wyrażenie nie mówi 'pierwszy dzień 
tygodnia'. Jeśli się przyjrzycie, to słowo dzień (day) jest pochyłe, czyli nie 
ma go w oryginale. Jest tam 'pierwszego z Sabattonów', czyli po naszemu 
'pierwszego z Sabatów'. Jest ogromna różnica pomiędzy 'pierwszy dzień 
tygodnia', a 'pierwszego z Sabatów'. a w kontekście, werset wcześniej 
czytamy:  "po święcie Przaśników". Czyli wiemy, że jesteśmy przy Święcie 
Przaśników, i bez wchodzenia w całą historię, mamy dzień po tygodniowym 
Sabacie. Jaszua umiera, trzy dni później wstaje z martwych. Ten dzień 
to Pierwociny, dzień po Sabacie, czyli pierwszy dzień tygodnia, który w 
rzymskim kalendarzu nazywamy niedzielą. 

To w Biblii nazywa się 'pierwszym z Szawuot', pierwszym z tygodni. Mieli
odliczać siedem Szawuotów, siedem Sabatów, i mieliby wtedy 
Pięćdziesiątnicę, po hebrajsku zwie się to Święto Szawuot. I tu w 



rozdziale 20 tak naprawdę mówi on, że jest to Święto Pierwocin, pierwszy z 
tygodni, który mieli liczyć, pierwszy z Sabatów. 

Greccy tłumacze chyba nie rozumieli świątecznych dni, gdyż inaczej 
natychmiast zrozumieliby kontekst, że jest to w trakcie Święta Przaśników, 
a ten dzień to pierwszy z Sabatów. Jest to dzień po Sabacie, pierwszy dzień 
w tygodniu, i tak ukazuje to kontekst. 

Bardzo ważne – jeśli rozumiemy początek Biblii, to zrozumiemy i koniec. 

1 Kor 16:1 mówi tak:
 Co do składki na świętych,  przy okazji, jest to jedyny raz w całym NT, gdzie 
użyte jest 'pierwszego dnia tygodnia',  to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w 
zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u 
siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie 
dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.  

Większość zakłada, że Paweł ustala i dowodzi, że kościół w I wieku spotykał
się pierwszego dnia w tygodniu, że robili to tylko w niedzielę. Tu nie o to 
chodzi, ten werset tego nie sugeruje, bo grecka wersja jest taka sama jak w 
Dz. Ap. 20:7, gdzie mówi: 'pierwszego z Sabatów' – więc można to 
potraktować dwojako: albo to znowu jest Święto Pierwocin – czyli 
przykazanie z Tory, kiedy wszyscy muszą zebrać dary i przynieść do 
Jerozolimy, jako ofiarę Jahwe dla Lewitów). Może tak być, gdyż tak mówi 
Tora, i masz to robić w Święto Pierwocin – i to właśnie się dzieje. albo 
drugi sposób – potraktujemy to literalnie i po polsku rzeklibyśmy 'jednego 
z Sabatów'. Też tak może być. 

Pierwszy w języku greckim nie musi oznaczać 'pierwszy – przed drugim'. 
Może też oznaczać 'jeden z'. 

Jeśli spojrzymy na literalną wersję, tłumaczenie według LITV oddaje to 
lepiej: 
'Jednego z Sabatów, niech każdy odłoży, z tego co ma, abyście nie musieli 
zbierać, gdy przyjdę.'

Tak więc mamy tu, w jednej z ważniejszych wersji lepsze tłumaczenie, które
intelektualnie jest spójniejsze z Pismem, bo nie może znaczyć 'pierwszego 
dnia tygodnia', gdyż nie ma tam słowa 'tydzień', jest tam słowo Sabat – 
Szabat lub Sabatton 



Dz. Ap. 15, jeden z popularnych rozdziałów, jaki ludzie używają, by 
powiedzieć, że Sabat został zniesiony, prawo zostało zniesione, że nie 
musimy robić tego i tamtego, że mamy tylko te 4 rzeczy. Przeczytajmy je. 

Żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, 
od tego, co zadławione, i od krwi.

Zadam wam pytanie, czy mamy uwierzyć, że tylko te 4 rzeczy my, wierzący 
chrześcijanie, lub pogańscy chrześcijanie, jeśli wolicie, mamy robić tylko te 
4 rzeczy? Że cudzołóstwo nie ma znaczenia, że branie Bożego imienia na 
daremno nie ma znaczenia, że czczenie tylko jednego Boga nie ma 
znaczenia, kradzież nie ma znaczenia? Oczywiście, że nie wypisał całej listy i
nie chodziło mu tylko że są to tylko te 4 rzeczy, jak większość z nas wierzyła.
Większość z nas zna ten werset, ale chyba nigdy nie czytaliście następnego 
wersetu. Przeczytajmy go i zobaczmy czy przewodniczący Synodu w 
Jerozolimie, Jakub rzeczywiście uważa, że Sabat został zniesiony. 

Patrzcie na 21 werset:

 Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go 
opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat.

Oto co się dzieje, Pytanie brzmi: czy możesz być zbawiony i wciąż te rzeczy 
robić? A Jakub odpowiada: Nie, nie możecie być w naszej społeczności i 
wciąż to robić. I mówi tam zebranym: 'nie martwicie się tym, gdyż reszty się
nauczą, ponieważ co sobotę, co Sabat, co siódmy dzień są w synagodze. I 
Mojżesz jest czytany przez kogoś z fotela Mojżeszowego.' Widzicie jak to się 
układa? To samo przesłanie, to samo słowo, ci sami ludzie – od początku do 
końca. 

I nasz ostatni werset z 

Gal 4:9  Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez 
Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, 
którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i 
pory roku, i lata!

Panie i panowie, niezbędnym jest, byśmy rozumieli kontekst. Wróćmy do

wersetu 8,  Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga.



 Czy mamy więc rozumieć, że w Gal 4 Paweł napomina pogan, że znowu 
wracają do Judaizmu? Że napomina ich, iż znowu wracają do sabatu? Kiedy 
faktem w wersecie 8 jest to, że oni nigdy nie znali Boga, więcej, mowa tam, 
że służyli innym bogom! 

To byli poganie z pogan. 

To byli poganie z wiary politeistycznej, i w takim kręgu kulturowym z I 
wieku, a nawet i dzisiaj, mają oni swoje własne sabaty, swoje księżyce, 
swoje święta i festiwale. A Paweł mówi – słuchajcie, właśnie wyszliście ze 
struktury religijnej, która trzymała was w totalnej niewoli, poprzez te 
ziemskie, ludzkie doktryny i zasady. Jeśli będziecie słuchać partii obrzezania
i robić to, co wam mówią, i wierzyć, że możecie być tylko zbawieni, robiąc 
to, co oni każą, i przestrzegać Sabat, tak jak oni to robią, i będziecie opierać 
na tym wasze zbawienie, to wracacie do tych samych marnych i 
obrzydliwych zasad, w jakich byliście w pogańskim politeizmie. Panie i 
panowie, oni byli poganami, nie Żydami. Jak mogę wracać do czegoś, czego 
nigdy wcześniej nie przestrzegałem? 

I wiecie, największym dowodem, że Sabat wciąż dziś obowiązuje, to 
dowód milczenia. Sabat był najważniejszym i najsolidniejszym murem 
dla Żydów. 

Jeśli Paweł lub Jaszua uczyliby przeciwko niemu, lub go złamali, to 
natychmiast poszliby pod sąd, zostali oskarżeni i ukamienowani. I jak już tu 
jesteśmy, Jaszua kilak razy był fałszywie oskarżany o to, że łamał Sabat, to 
jeśli się bliżej temu przyjrzysz, to dojdziesz do wniosku, że On wcale tej Tory
nie łamał. 

On łamał ich zasady, te dodatkowe prawa, jakie dodali do Tory, nigdy 
nie złamał Słowa Swojego Ojca; wypełniał je doskonale. 

Tak na marginesie, jeśli złamałby jedno z praw Sabatu, to nie nadawałby się 
na naszego Mesjasza, ponieważ aby być Mesjaszem, musi być bez grzechu. 
Nie ma takiej wzmianki, takiej debaty, ponieważ nigdy nic takiego nie 
wyszło, Sabat zawsze był aktualny i dziś też jest. Nie ma żadnego 
dowodu, że pierwsi uczniowie nie świętowali Sabatu. Żadnego! Mam wręcz 
nadzieję, że widzicie, wiele dowodów, że go święcili, a wiecie też, że są 
twierdzenia mówiące, że oni nigdy nie nawoływali – przestrzegajcie Sabatu. 

Cóż, jeśli Sabat jest fundamentalnym prawem w całym Judaizmie I 
wieku, to czyż muszą im o tym mówić, skoro wszyscy to robią? 



To tak jakby mówić, że mając twoje dożywotnie prawo jazdy, musisz 
przychodzić i odnawiać całą konstytucję Ameryki, że trzeba ci przypominać 
o zatrzymywaniu się na czerwonym świetle lub znaku stop. Sabat jest 
oczywisty, bo zawsze tam był. Nie ma powodu, by mówić im o czymś tak 
oczywistym i podstawowym w ich wierze. 

A tu mamy dowód numer jeden, że Sabat wciąż i dziś obowiązuje, 
spójrzcie na to,

 Mat 24, i mówi to nasz Mesjasz – 

werset 15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą 
przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w 
Judei, niech uciekają w góry; kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć
z domu swego a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz Biada
też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach Módlcie się tylko, 
aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie 
wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 

O czym oni mówią? Mówi on o końcu czasów, o wielkim ucisku, o początku 
wielkiego ucisku, i Jaszua Mesjasz mówi, byśmy się modlili, aby to nie 
wypadło w Sabat. On spodziewa się, że wszyscy jego wierzący będą 
obchodzić Sabat. Jeśli by się tego nie spodziewał, to na pewno nie 
wspomniałby, by się modlić, aby to nie było w Sabat – bo jeśli by to nie 
miało znaczenia, to na pewno by tego nie powiedział. Sam fakt, że mówi 
swoim wierzącym, że u krańca czasów, tuż przed powrotem Mesjasza, by się
modlić, aby to nie było w Sabat, dowodzi bez cienia wątpliwości, że gdzieś 
tam z tyłu umysłu, – ja bym powiedział, że z przodu ;) – spodziewa się po 
swoich naśladowcach, że będą wierzyć i przestrzegać Sabat. 

Czyli mamy coś takiego – poruszyliśmy wiele tematów i wersetów, wiele 
argumentacji – i mamy coś takiego. Większość ludzi czuje gdzieś w głębi 
serca, że coś jest nie tak. To jest czwarte przykazanie, Pismo nie mówi, by 
się go pozbyć. 

Jeśli by było, to byłoby takie proroctwo, gdyż Jahwe mówi, że nic się nie
dzieje na planecie Ziemia bez wcześniejszego proroctwa. 

Więc jeśli coś uchwala, to wpierw to prorokuje; było proroctwo o zmianie 
najwyższego kapłaństwa, ale nigdy nie było prorokowane o zmianie Sabatu. 



Większość ludzi czuje w duchu i wie, że to nie w porządku i że Sabat jest 
także na dziś. 

Wiec najwazniejszym pytaniem jest :jak go przestrzegac?

Prześledźmy kilka wersetów, a potem powiem wam, jak to jest w mojej 
rodzinie. 

Pierwsze 

2 Mojż 20:10  ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz 
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, 
ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w 
twoich bramach.

Czyli pierwszą rzeczą jaką dowiadujemy się z Pisma na temat czego mamy 
nie robić w Sabat – to nie pracować. Zdumiewające, to co zraża niektórych 
ludzi, mnie pokrzepia, nie muszę pracować, jednego dnia tygodnia w ogóle 
nie muszę pracować, i to jest w Sabat – najbardziej 'wyczekiwany' dzień 
mojego tygodnia. 
Idziemy dalej – Jahwe jest naszym zaopatrzeniem. (Niektórzy mi mówili, 
żeby nie puszczać tego slajdu, bo jest zbyt rygorystyczny.) 

2 Mojż 34:21 Przez sześć dni pracować będziesz, ale dnia siódmego 
odpoczniesz; nawet w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz; 

 Co to mówi? Mówi, że jeśli nawet jesteś w środku największych zbiorów lub
że będzie jutro padać, On mówi – słuchaj Mego przykazania! Pamiętacie jak 
Jaszua był w łodzi i nadszedł sztorm, co oni zrobili? Budzą go i mówią – 
Jaszua, giniemy! Byli z synem żywego Boga i myśleli, że umrą z powodu 
burzy, a On wstaje i każe jej się uciszyć. Zapytam się coś, nie wiem gdzie 
jesteś na swej drodze, ani czym się martwisz lub boisz. Ale na ile tak 
naprawdę wierzysz temu Bogu, o którym mówisz, że Mu służysz? Martwisz 
się o finanse? O pieniądze? Tym, co zjeść następnego dnia? W takim razie 
nie służysz Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, ponieważ mój Bóg, Elohim, 
Jahwe dostarcza wszystkiego tym, co go miłują. Troszczy się o ptaki – o 
ileż bardziej o ciebie, i dlatego mówi w 2 Mojż. 'jeśli będziesz mnie czcił i 
robił, co mówię, czy nie myślisz, że ja... kto sprawia, że zboże rośnie?' Mówi 
– Ja się o to zatroszczę, nie miej wymówek; rób swoje, a Ja zrobię swoje. 



3 Mojż 23:8 mówi:  lecz będziecie składać Panu ofiary ogniowe przez siedem 
dni. Siódmego dnia będzie święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać 
żadnej ciężkiej pracy. 

Mówi tak, to świetny czas na zbieranie się, na święte zgromadzenie, jest to 
spotykanie się świętych razem. Ale może żyjesz tam, gdzie nie możesz 
spotykać się ze świętymi; może żyjesz w miejscu, gdzie nikt nie wierzy w 
przestrzeganie Sabatu, To wtedy wiesz co? Twoja rodzina jest twoją świętą 
społecznością! Możesz jesteś w takim położeniu, że nie możesz spotykać się 
w sobotę; może twoja grupa musi spotykać się w inny dzień, nie możesz z 
powodu jakiś fizycznych ograniczeń. Cóż, zróbcie co możecie, by spotkać się 
w Sabat, to o to chodzi, starajcie się jak najlepiej. 

Mówi nam, byśmy byli święci – być święty to robić wiarą jak najlepiej, 
to co On nam każe.

 To nas oczyszcza i czyni świętymi; On spodziewa się, że upadniemy, dlatego
mówi w 

Rzym 8:1  Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w 
Jaszua.

 Teraz możesz iść, starać się jak możesz, a kiedy upadniesz, to nie będziesz 
potępiony; a zanim Jaszua umarł, (mimo że się starałeś) jeśli złamałeś 
prawo, to byłeś potępiony.

 Izajasz 58:13 Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia Sabatu, i 
od załatwiania swoich spraw w moim świętym dniu, i będziesz nazywał Sabat
rozkoszą, a dzień poświęcony Jahwe godnym czci, i uczcisz go nie odbywając 
w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej 
rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Jahwe... Wtedy będziesz się 
rozkoszował Jahwe. 

Słyszycie co mówi? WTEDY będziesz się rozkoszował Jahwe. Jeśli budzisz 
się codziennie nie masz radości od Jahwe, wypełniającej twe serce – to boję 
się, że masz zatkaną rurę ponieważ prawda może zrobić tylko jedno – 
wyzwolić cię.

 Boża moc działa tylko poprzez dwie rzeczy: prawdę i pokorę. 

Jeśli rura zatkana jest tradycjami i doktrynami ludzi, lub czymś innym, to 



radość Pana nie może przejść, błogosławieństwo nie płynie, gdy 
żyjemy w nieposłuszeństwie. 

Co mówi nam to Pismo? – Jeśli weźmiemy Jego Sabat i nazywamy go 
rozkoszą, to nie możemy robić co nam się podoba. 
To nie jest dzień na nasze samolubstwo, by robić, co nam się chce; to 
jest dzień na oddzielenie, by z nim spędzić czas, okazać miłość 
rodzinie, bo nie ma większej miłości, niż miłowanie bliźniego jak 
siebie, a twój bliźni zaczyna się w domu.

 Nie możesz nawet przygotowywać pracy, bo On zna nasze serca.

 4 Mojż 15:32  A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali 
człowieka, zbierającego drwa w dzień sabatu. 

Dlaczego przywołuję ten werset z Pisma, bo my – nazywam nas 
amerykańskimi Izraelitami – jesteśmy w tym dobrzy i robimy to samo: w 
Sabat zaczyna nam się nudzić, bo przez tyle godzin czytaliśmy Biblię, i 
zaczynamy szykować się do pracy. Jahwe mówi: nie, to jest Mój dzień; 
pracujcie sobie pozostały czas, skoro jesteście uzależnieni, nie możecie 
stanąć koło Mnie i być spokojni? 

On chce nas uczyć, byśmy stali spokojnie przed Panem. 

Czy coś w tym złego? Chcę wam zasugerować, że tatusiowie potrzebują 
więcej czasu z dziećmi, mężowie potrzebują więcej czasu z żonami; żony z 
mężami. Jeśli będziemy robić, co Biblia mówi, to będziemy błogosławieni od
góry na dół. Żadnego kupowania w Sabat. W

 Neh 10:31 ludzi składają przyrzeczenie przed Jahwe: A jeśli okoliczni ludzie 
będą wystawiali na sprzedaż towary i zboże w dzień Sabatu, nie będziemy go 
od nich kupować w Sabat lub w dzień święta; 

Mam mnóstwo takich pytań: Jim, czy możemy iść w sabat do restauracji? 
Czy możemy kupować? Cóż, Pismo jest wyraźne – przynajmniej dla mnie – 
że Jego ludzie przyrzekają Mu, mówiąc: NIE będziemy kupować od tych, 
co nie obchodzą Sabatu. 'Ale, Jim, oni i tak będą pracować! Burger King jest
otwarty... czy przejadę przez drive-thru, czy nie, to nie ma znaczenia, 
przecież oni i tak będą w pracy.' – Oto moje pytanie: czy chcesz być częścią 
rozwiązania, czy częścią problemu? Jeśli każdy by robił jak ty, czyli 
kupował w Sabat (łamiąc Sabat), bo takie przykazanie, to wtedy stale, 



zawsze, ciągle, jest profanowany. Ale jeśli wszyscy by przestali kupować, to 
zgadnijcie – to by wszystko pozamykali. 

Sugeruję, byśmy byli częścią rozwiązania, a nie problemu. 

Któregoś dnia wszyscy przed Nim staniemy i zdamy sprawę z tego, co 
robiliśmy 
i nie powiemy: 'wszyscy tak robili i nie widziałem w tym nic złego.' On wie, 
co robimy w świetle i w ukryciu. 

Podsumowanie: nie powinniśmy robić tego, co
robimy w pozostałe dni tygodnia. Mamy nie pracować. Nie sprawiać, by inni 
pracowali, kupując od nich lub obsługiwać nas. To nie jest dzień, by robić 
to, co chcemy, lecz dzień na rozkoszowanie się Panem i naszą rodziną – 
to są dwie najważniejsze rzeczy. To dzień na odpoczynek od trudów życia 
i na naładowanie baterii Jego Słowem. Wiecie, za każdym razem, gdy 
spędzasz czas z Ojcem, to niesamowita rzecz... On spędza czas z tobą! Za 
każdym razem, gdy zechcesz wskoczyć Mu na kolana, On cię potrzyma. Za 
każdym razem, gdy wgłębiasz się w Jego Słowo, On będzie się objawiał. 

Co czuje, gdy przez 6 dni w tygodniu biegasz, i zatrzymujesz się, by uczcić 
żonę, uczcić swoje dzieci, Jego uczcić... by spędzić z nim czas. Wybierasz to, 
co jest trudne w naszym (amerykańskim) społeczeństwie, czyli nie idziesz 
do restauracji, nie robisz zakupów, czyli nie zmuszasz innych do pracy... i 
sprawiasz, że to stworzenie się obraca... jak myślisz, jak się czuje, gdy to 
robisz, by tym oddać Mu honor? 

Droga nie jest łatwa i szeroka; On mówi, że jest twarda i wąska. 
To co teraz widzę w chrześcijańskich kręgach, to łatwa droga.
 
Sugeruję, by wziąć się do ciężkiej roboty, bo idą trudne czasy, i jeśli się 
nie przygotujemy, to nie będziemy gotowi na to, co przed nami. 

I ostatnie pytanie, które zawsze pada: 

'Jim, skąd wiemy, że siódmy dzień, to wciąż sobota? Skąd wiemy, że to 
nie jest poniedziałek, środa lub piątek?'

 To bardzo proste. Ponieważ kalendarz juliański został wprowadzony w 45 
n.e. Czyli jakieś 15 lat po śmierci Jaszua wprowadzono kalendarz juliański. 
1500 lat później kalendarz gregoriański został wprowadzony. Czyli mamy 
kalendarze, które zahaczają praktycznie o czasy Jaszua, a na pewno o czasy 



uczniów; wiemy, że Sabat był siódmego dnia, gdy uczniowie go obchodzili, 
więc musieli tylko liczyć do siedmiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 
Sabat. Nigdy nie było problemu, w który dzień był Sabat, był zawsze 
siódmego dnia. A po prawdzie, najmocniejszym dowodem, że Sabat jest dziś
w sobotę, jest to, że każda żydowska grupa na całym świecie, która 
wierzy w Sabat, wierzy że to sobota. Nie ma wątpliwości. Nie ma żadnej 
grupy, która obchodzi go w poniedziałek, która wierzy w sabat siódmego 
dnia. Jeśli w to wierzysz, to liczysz według Biblii 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 – to 
zawsze Sabat. Nazwy dni się mogą zmieniać, czy to jest 16 Nisan, czy 14 
Tammuz, i podobnie, ale dni się nie zmieniają. To bardzo proste. 
To wciąż jest jedno z najświętszych praw judaizmu, więc muszą to mieć w 
porządku; i my też. Możemy więc być spokojni, z matematyczną 
dokładnością wiemy, że sobota jest siódmym dniem. 

Przypadki szczególne. Wciąż dostaję takie pytania, i zaraz kończymy. 'A 
jeśli jestem lekarzem lub muszę pracować, albo stracę pracę? Co wtedy?' 
Oto co mówię ludziom, przy tych szczególnych przypadkach. Po pierwsze, to
bardzo ważne, trzeba wiedzieć, że to nie jest kwestia zbawienia' nie 
utracicie zbawienia łamiąc Sabat, ale odpowiecie za to w Dniu Sądu. 

Są dwie sprawiedliwości; jest sprawiedliwość Jaszua, która pokrywa 
cię jego krwią, która daje ci wejście do Nowego Jeruzalem... twój bilet, 
jeśli wolisz; oraz twoja sprawiedliwość, ze wszystkiego co robiłeś tu na
ziemi. 

Ta księga uczynków, która jest otwarta, to na podstawie tych 'uczynków' 
będziemy osądzeni. Wciąż się mnie pytają – Jim, co mam robić? Słuchajcie, 
nie jestem Jaszua, nie mogę wam powiedzieć, co macie robić. Mogę wam 
tylko powiedzieć, co Pismo mówi. 
Poza tym mamy niesamowitą rzecz, zwie się Ruach Ha Kodesz, Duch 
Święty, który został posłany, by nas uczyć wszystkich rzeczy. 

Panie i panowie, to jest relacja, nie róbcie z tego listy. Tak robili faryzeusze. 
Zatem to, co mówię ludziom, jeśli są zmuszeni pracować, jeśli są lekarzami 
lub wezwani do pracy, lub MUSISZ pracować, bo nie masz innej pracy... 
to oddaj te pieniądze. Daj je na służbę, daj je ponad to, co normalnie 
dajesz swojej społeczności. Daj komuś, kto potrzebuje; nie zatrzymuj 
dla siebie. To najlepsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić. 
Sabat został dany człowiekowi, powiedział Jaszua, nie Żydom, całej 
ludzkości – w ogrodzie. Został napisany na kamieniu na Górze Synaj i 
ustanowiony na wieki. Jest to znak na wieki między Jahwe i Jego ludem. 



Jaszua przestrzegał Sabat, jego uczniowie też. Będziemy go musieli 
przestrzegać, gdy On przyjdzie. 

Pierwsi pogańscy ojcowie kościoła nienawidzili Żydów, przestali 
obchodzić Sabat w sobotę i zaczęli świętować niedzielę, z powodu swojego 
antysemityzmu. 
Kościół Katolicki przyznaje się do jego zamiany. W całym Piśmie nie ma 
proroctwa o tej zmianie, co Bóg nazywa wiecznym, ani wzmianki w NT, ani 
w innych pismach. 

Doszliśmy do końca i mam nadzieję, że to nauczanie pomogło ci zrozumieć 
najważniejszą część łączącą Genesis 1 i Objawienie 22 – tę nić Sabatu 
siódmego dnia, który On nazywa 'pieczęcią Jego ludu'. 

Jedną z rzeczy, jaką już od kilku lat robimy w mojej rodzinie, w piątek 
wieczór – Sabat zaczyna się w piątek o zachodzie i kończy w sobotę o 
zachodzie, starasz się jak najlepiej możesz. 
Parę pomysłów dla was – jedną z rzeczy, jaką robimy, by go oddzielić, 
wyciągamy porcelanę, czerwony obrus na stół, mamy kieliszki na wino 
(nawet dla tych najmłodszych... mam pięciolatkę, wszyscy mają swoje małe 
kieliszki), 
najstarsze pieką chleb i mamy razem komunię. Czytamy Biblię, zapalamy 
świecę i opowiadam im jak świece reprezentują światło, i jak światło 
przychodzi do nas, i że teraz my jesteśmy światłem dla świata. Możesz ich 
uczyć tylu rzeczy o świecach i świetle, o Piśmie, o pokarmie który mamy. 
Modlę się o żonę, o dzieci; dzieci błogosławią siebie nawzajem. 

Nie mogę uwierzyć, że tego wcześniej nie robiłem... Nie mogę uwierzyć, że 
ludzie nazywają to zniewoleniem! To zmieniło moją rodzinę. 

A jeśli nie obchodzisz Sabatu, spróbuj przez jeden miesiąc; to zmieni twoje 
życie. Obiecuję. Czy jest łatwo? Nie, wszyscy jesteśmy przywiązani do 
rzeczy, które zawsze robiliśmy, ale jak się zaczniesz przyzwyczajać... 
dzieciaki już we wtorek pytają mnie, 'Tata, kiedy będzie Sabat? Kiedy jest 
Sabat?' 

A w piątek śpiewają już pieśni o Sabacie, nie mogą się doczekać! Dlaczego? 
Bo wiedzą, że tata będzie, że mnie mają dla siebie. Moja żona też mnie ma. I 
w sobotę spędzam z nimi czas, ucząc je – ojcowie powinni uczyć swoje 
dzieci. 
To jest właśnie święty dzień na to. To mój czas jaki spędzamy z Panem. 
Idziemy do parku, odwiedzamy ludzi, zapraszamy na obiad. Rzucam wam 



pomysły. Oddzielcie go dla Jego chwały! Tak, każdego dnia możecie Go 
uwielbiać, oddawać Mu chwałę. Ale jest tylko jeden dzień tygodnia, który
nazywa Swoim i oddziela go tylko dla Siebie. I jest nim Sabat, Szabat, 
siódmego dnia. 

Dziękuję za dołączenie do nas w Passion For Truth Ministries; jestem Jim 
Staley. Niech Cię Bóg błogosławi, strzeże i rozjaśni Swoją twarz nad tobą. 

tłumaczenie – Bogusław Kluz


