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Недеља и субота у Светом писму
У књизи Постања (поглавља 1 и 2) сви дани имају свој
почетак и крај (јутро и вече) - сем седмог дана, дана
Божијег починка. Тврдња да је Бог створио свет за
шест дословних календарских седмичних дана, а у
седми дан (Сабат - одмор, мир, субота) починуо од
својих дела - и тај дан (суботу) посветио за сва
времена је заиста сумњива.

Седмица (седмични дан) није могла да постоји
пре стварања света, а Бог је тек четвртог дана (не
седмичног) створио Сунце, Месец и звезде, да дела
дан и ноћ, да буду знаци временима, данима и
годинама (Постање 1,14-19).

Одмор или починак Божиј не можемо схватити
дословно, јер се то противи основном појму о Богу
као савршеном и свемогућем бићу који никада не
престаја да ствара и да ради, као што то и Писмо
потврђује (Исаија 40,28; Јован 5,16.17). Богу, дакле,
нису била потребна 24 сата одмора и починка; Ако
Божији починак не можемо схватити дословно, онда
нема разлога ни да седми дан, дан Његовог одмора
схватимо календарски.

Тај седми дан представља период кад је Бог
створивши човека престао да после човека ствара
неке нове врсте бић, а Његов благослов изливен на
седми дан јесте блажено стање целе творевине коај
се купала у Божијој благодети и блаженству све док
Адамов грех није унео несклад у ту дивну блажену
хармонију.

Адаму у Едему није дата никаква друга заповест
(да дели дане на радне и празничне) осим да
обрађује и чува Еденски врт, и да не једе од дрвета
живота (Постање 2,15-17). Из текста прве заповести
засно се види - да су заповести дате непосредно
израиљцима, а не Адаму, јер Бог говори: Ја сам
Господ, Бог твој, који те је извео из египатске
земље (Излазак 20,2) а Адам није био ничији роб у
Египту.

Суботу нико ниеј празновао пре изласка Јевреја
из Египта. Тек у Изласку 16,25, субота се спомиње
као празник, али празник који је изричито дат само
Јеврејима - као знак између Бога и синова Израиља
(Излазак 31,13-17); како успомена на излазак из

Египта (Поновљени закони
5,15; 1.Царевима 8,9); и као средство помоћу кога је
Бог хтео да искуша покорност израиљског народа
(Излазак 16,4).

Први спомен суботе у Светом писму налазимо
тек у тексту Књиге Изласка 16,1-30. Пре тога Писмо
нигде не спомиње суботу. Види се даље да је
суботни одмор пре тога Израиљцима био непознат
као и мана коју су накупили у пустињи, па Мојсије
мора да им објашњава шта је мана, и јшта је субота
(Излазак 16,23-27), и кад је субота, и зашто је дата
субота. Па ни то није било довољно Израиљцима
него су неки хтели баш лично да се увере, те су ишли
и суботом у пустињу да накупе ману. Најзад, из
приложеног текста могло би се закључити да је прва
субота, као дан одмора, била празнована у седми дан
по доласку Израиљаца у пустињу Син, или још
тачније - у седми да од када је почела да пада мана с
неба. То је прва календарска субота за коју Писмо
зна и коју изричито спомиње, јер говори да је народ у
тај дан починуо (Излазак 16,30). Чак и после тога
Мојсије још увек мора да објашњава Израиљцима
шта је субота (Излазак 35,1-3).

Као што знамо, Бог је Јеврејима поред суботе
заповедио да празнују и друге презнике - пасху,
младине, сјенице, бесквасне хлебове, па и да се
обрезују. Све ово је знак између Бога и Израиља, и
представља тзв. Старозаветни обредни закон - који је
имао за циљ, да припреми Израиљски народ за
Христов долазак.

Његовом смрћу и Васкрсењем тај закон је
престао да важи, па као што је јеврејска Пасха и
остали празници необавезан за хришћане, тако је
необавезна и субога.

Апостол Павле је то добро знао (2.Коринћанима
3,11) зато је и поручио: да вас, дакле, нико не осуђује
за јело или пиће, или за какав празник, или за
младине или за суботе. Што је сенка онога што ће
доћи, а Тело је Христово. (Колошанима 2,16.17)
Дакле, субога је само сен новозаветне стварности -
Васкрсења и недеље.

Неко може негодовати тврдећи да као што је Бог
непроменљив (Малахија 3,69, тако је непроменљив и
Његов морални закон; и као што је Господ вечан и
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исти, тако је и његов морални закон вечан (Јеврејима
13,8). Субота је део тог моралног закона (четврта
заповест), дакле и празновање суботе је вечно! У
овакву полу истиниту тврдњу не треба дубоко
залазити. Довољно је да констатујемо само једну
чињеницу - у истом том Светом писму стоји и пропис
о обрезивању и јеврејским празницима који су такође
названи законом вечним (Постање 17,9-13; Левитска
23,1-44). Да ли требамо поштоваи и ваој вечни закон
као што тако ревносно неко празнује суботу?

Међу доказима у корист празновања суботе
наводе се и следећи цитати: Када је Спаситељ
говорио својим ученицима о своме другом доласку Он
им је рекао: молите се да бежање ваше не буде у
зиму или у суботу. (Матеј 24,20.21) ово је доказ да
хришћани треба да празнују суботу до другог
Христовог доласка, па зато треба да се моле Богу да
их поштеди те невоље бар у суботњи дан.

Прво - када би те речи доказивале да треба
празновати суботу оне би исто тако доказивале да
треба празновати и зиму, јер су обе именице и сметња
и бежање. Друго, те Спаситељеве речи се уопште
не односе на време пред Његов други долазак, него
на време пред разарање Јерусалима. Јер, пред други
долазак Христов нико неће имати никуда да побегне.
Смисао ових Спаситељевих речи је потпуно јасан кад
се зна да се оне односе на време разарања
Јерусалима, и да су по Старозаветном пропису капиеј
града суботом морале бити затворене и нису се
смеле отворити (Немија 13,19). Тако је суботом
бежање било знатно отежано, као и бежање зими.
Још нешсто, у опису ових догађаја Јеванђелисти
Марко и Лука уопште не спомињу суботу (руку на срце,
Јеванђелист Марко спомиње зиму: Марко 13,18).

Ево још једног цитата на коем појединци
заснивају своју тврдњу да ће се субота празновати и
после свеопштег васкрсења на Ново небу и Новој
земљи: Од младине до младине, и од суботе до
суботе долазиће свако тело да се поклони
предамном, говори Господ. (Исаија 66,23)

Кад би се ове речи схватиле буквално, онда би
значило да ће се после свеопштег васкрсења
празновати не само субота, него и млад месец,
младине. Осим тога, као што знамо, Свето писмо
каже да после свеопштег Васкрсења на Новом небу и
Новој земљи: ноћи више неће бити, нити ће им
бити потребна светлост светиљке, ни сунца јер ће
их Господ Бог обасјавати и цароваће у све векове.
(Откривење 22,5) Ако неће бити ноћи, неће бити ни
дана, па неће бити ни младине ни суботе, нити
обичног земаљског начина живота.

Трећи доказ за празновање суботе појединци

налазе у тврдњи да је и апостол Павле светковао
суботу; позивајући се при том на многобројне цитате
из којих се види да је апостол Павле суботом
проповедао јеврејима у јеврејским синагогама Реч
Божију.

Ово је заиста тачно. Апостол Павле је ишао у
јеврејске синагоге да проповеда зато што је тамо
налазио јевреје на окупу, и ту имао велику групу
слушаоца. Па заиста, кога би он то затекао у
јеврејској синагоги када би дошао да проповеда у
недељу? Уосталом, већ сама чињеница што
апостол Павле иде суботом у јеврејске синагоге да
проповеда јеврејима о Господу сведочи да он тога
дана није био са својим хришћанима на богослужењу.
Њима је говорио недељом (Дела 20,7).

Што се тиче тврдње да су апостоли и мироносице
празновали суботу, и живели по старозаветном закону,
и то је истина - али само до Христовог васкрсења, и
Његове победе над грехом, сатаном и смрћу. Јер до
Христовог васкрсења није ни постојао разлог за
празновање недеље - јер се Христос још није
прославио (Исаија 52,5-7,13; Јован 12,28.32); а кад се
прославио (Васкрсењем) испунио је Своје обећање
дато апостолима и у педесети дан по Своме
васкрсењу (у недељу) послао ња њих Духа Светога
(Јован 7,39; Дела 12,1).

Поједине верске заједнице често отворено
назвиају недељу жигом антихристовим јер сматрају
да су Пап и цар Константин (својим указом 321 године)
увели празновање недеље - а пошто они Папу
сматрају антихристом, то је по њима недеља његов
жиг.

Што се тиче указа цара Константина (321 године)
у њему се уопште и не спомиње субога - а недељу су
хришћани празновали далеко пре њега. О томе нам
сведоче и многи сачувани документи као:

У спису Правила Светих апостола, која пточу из
друго века каже се: ако неко из клира буде затечен
да пости у Дан Господњи или у суботу, осим једне
једине, нека буде свргнут.

У спису Апостолске уредбе, такође из другог
века, каже се: У дан васкрсни, тј, у Дан Господњи
скупљајте се увек хвалећи Бога. Значи, за хришћане
тога доба субота је субота, а недеља је Дан
Господњи.

У Откривењу, први век, Јован Богослов пише да
је у Дан Господњи добио откривење о будућности
Цркве (Откривење 1,10). Поједине верске заједнице
тврде да је то била субота а не недеља - јер је по
њима само субога Дан Господњи; Међутим Свето
писмо Старога завета само један једини пут назива
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суботу тим именом (Исаија 58,13); у Новом завету се
тако нешто не да ни наслутити. Ако имамо још у
виду да апостол Јован у свом Јеванђељу седам пута
спомиње суботу и увек је назива суботом, а никад
Даном Господњим, онда није ни мало вероватно да је
он под изразом Дан Господњи означавао суботу - већ
недељу.

У спису Акта мученика, која потичу с краја трећег
века (у доба цара Диоклецијана) постоје записи са
саслушања тадашњих хришћана који јасно потврђују
да су ти мученици светковали недељу.

У извештају Плинија Млађег цару Трајану (око
110.године) стоји да се хришћани окупљају у недељу
зором и певају песме Христу као Богу.

У другом веку Свети Јустин Мученик сведочи и
пише. У дан који се назвао даном Сунца (многобошли
су тај дан тако назвали) сви који живе по
градовима ...скупљају се на једноместо и читају
апостолске посланице и пророштва...а они који су
добротвори дају што сваки од њих сматра да је
довољно... Ово Јустиново сведочанство се очигледно
подудара са Павловим сведочанством
(1.Коринћанима 16,1-3) које гласи: а за скупљање
прилога за свете, као што сам наредио галатским
црквама, тако поступите и ви. Сваки први дан
недеље свако од вас нека ставља код себе и скупља
колико може.

Антиохијски епископ Петар који је 311.године
мученички умро за Христа пише: Ми празнујемо
недељу као дан радости, ради онога који је васкрсао
у тај дан.

Поред свих ових списа постоје и посебна
сведочанства да су хришћани другог века славили
недељу као дан радости и Дан Господњи. Таква су
сведочанства Тертулијана, Оригена, Климента
Александријског, Јустина Мученика, Светог Игњатија
Богоносца и апостола Варнаве (сарадника апостола
Павла). Сва ова сведочанства и списи само доказуу
опште познату чињеницу - да су хришћани
празновали недељу много пре цара Константина и
његовог указа о дану Сунца (321.године).

Дакле, ко и поред тако јасниих доказа тврди да је
Константин увео у Цркву празновање недеље или да
хришћани празнују недељу због многобожачког дана
Суна - тај свесно клевета Цркву.

Свето Писмо јасно тврди да ће Бог укинути
празновање свих јеврејских празника укључујући и
суботу: Господи су додијали јеврејски празници и
субога и на њих мрзи душа Његова (Исаија 1,13.14);
Бациће им балегу празника њихових у лице (малахија
2,2.3); везао је на Сиону у заборав суботу и њихове

празнике (Плач Јеремијин 2,6); и на крају ће укинути и
суботу и све јеврејске празнике (Осија 2,11). Ево
шта о суботи и јеврејским празницима пророкују
старозаветни пророци.

Сам Господ је испунио сва пророштва и погазио
светковање суботе јер је: Он господар и од суботе
(Марко 2,27.28) - и као такав има законску власт да то
и учини.

Као доказ овоме узећемо случај који се догодио
код бање Витезде у Јерусалиму. Наиме, суботом је
било забрањено носити неки терет, и та забрана је
потицала лично од Бога: Овако вели Господ: чувајте
се да не ностие никакав терет и не уносите га на
јерусалимска врата. (Јеремија 17,21) То је
старозаветна заповест о суботи, коју Бог упућује
јеврејима. Стога је немогуће да Спаситељ није знао
ту заповест, јер као Бог - она је директно потицала од
Њега. А гле, једном приликом Он поступа као да ту
заповест не познаје, или као да је сматра укинутом у
свом новозаветном царству. Он исцељеном
болеснику код бање Витезде каже: Устани, подигни
свој кревет и ходај. И одмах оздрави тај човек, узе
свој кревет и ходаше. А тај дан беше субота.
(Јован 5,1-10). Због овога су Јевреји хтели да убију
Исуса - што је не само разрешавао суботу, него
што је и Бога називао својим Оцем, изједначавајући
се с Богом (Јован 5,18). Да Господ није светковао
суботу говори нам и исцељење слепог у суботу на
шта су јевреји рекли: није овај човек од Бога, јер не
светкује суботу (Јован 9,14-16).

Случај у бањи Витезди служи нам као нека врста
пророчког предзнака да ће људи у Христовом царству
бити ослобођени старозаветних обредних происа, па
и прописа о празновању суботе која је само сенка
новозаветне стварности (Колошанима 2,16).

Додајмо и то, да се законом који су апостоли
предали незмабошцима, ови ослобађају свих
јеврејских празника и обредног закона (Дела 15,5-29),
и овде се нигде не спомиње празновање суботе.
Поједине верске заједнице на све ово одговарају да у
целом Светом писму не постоји ни једна заповест да
треба празновати недељу уместо суботе, и то је
сасвим тачно. Јер таква заповест није ни била
потребна.

Као што смо већ видели - за суботу је таква
запвоест била потребна, јер Израиљци до појаве
мане у пустињи нису знали ни кад је субота, ни шта је
субота. Због тога је Мојсије морао све то да им
објашњава, а Бог да их уверава тиме што суботом
није давао ману (Излазак 16,23-30).

Са недељом ствар стоји сасвим другачије.
Недеља је дан Христовог васкрсења и Његовог
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прослављења и победе над грехом, сатаном и смрћу.
Васкрсење је радост и радост ту долази сама по себи
- без икакве заповести. Зар ико наређује осуђеном
робу да се радује што је слободан? Зар људи нису
били робови греха, сатане и смрти све до Христовог
васкрсења? Зар је после тога неко морао још и да
им заповеди да се радују? Заповест о празновању
недеље је утолико излишна, што је недеља и дан
силаска Светог Духа на апостоле који их је тада
сигурно испунио великом радошћу (Дела 2,1).

Не варајмо се браћо, апостол Павле каже: Ако
Христос не уста, узалуд проповедање наше, а
узалуд и вера ваша (1.Коринћанима 15,14). Да, без
Васкрса све је узалуд. Јер, да Христос није васкрсао
заиста нам ништа друго не би ни преостало него да
празнујемо, се само суботу, већ да испуњавамо и сав
старозаветни закон.

На крају напоменимо да Свето писмо говори о
недељи као празничном (радосном) дану. Ево тих
места:

Камен који одбацише зидари, постаде глава од
угла. То би од Господа и дивно је у нашим очима.
Ево дана који створи Господ, радујмо се и веселимо
се у тај дан. (Псалам 118,22-24) Ове речи
представљају директно пророштво за Спаситеља
(Матеј 21,42; Дела 4,11). Ако је тако, онда ниеј ни
мало тешко погодити који је то дан који створи Господ
да се радујемо у њему. Нема сумње, после
одбацивања камена, тј., после распећа, тај радосни
дан може бити само дан кад се Христос прославио из
мртвих, дан када је жалост својих апостола претворио
у радост, тј. недеља.

Пророк Захарије проричући о Христу овако
говори: Узежу безакоње те земље у један дан. У
тај дан, говори Господ над војскама, зваћете сваки
ближњега својега под винову лозу и под смокву.
(Захарија 3,8-10). Радост тога дана пророк
сликовито описује да ће свако звати свога ближњега
под винову лозу и смокву. А као што знамо Христова
победа се десила на Васкрс, дакле, у недељу. О том
дану погледати и следеће цитате: Захарија 12,8-11;
2,11; 9,16.

Пророк осије пророкује да ће Госпдо сићи у Ад, и
у трећи дан (Васкрс) извести праведне душе из Ада
(Осија 6,2), што потврђује и апостол Павле
(1.Коринћанима 15,4).

Господ је својим апостолима дао једно пророштво
- да ће апостоли због Њега плакати и туговати, а да ће
се свет радовати; али ће се њихова жалост
претворити у радост када га буду поново видели у
онај дан. (Јован 16,20-27; 14,13-20). Као што знамо,
дани жалости су: Велики четвртак, Велики петак, и

Велика субога кад је Спаситељ био понижен, мучен,
распет, и сахрањен. А дан радости је дан Христовог
васкрсења - недеља (Марко 16,9), када је Господ
њихову жалост претворио у радост (Лука 24,41; Јован
20,19.20).

Из Јеванђеља и посланица апостола Павла
видимо да се Господ после свог Васкрсења јављао
својим ученицима десет пута. Толико је записано.
Најчудније је то да ни за једно од познатих нам
јављања Свето писмо не каже да се десило у суботу.
Од Васкрсења до Вазнесења протекло је пет субота а
ни у једну од њих Христос није сматрао за потребно
да ученике обрадуеј својим јављањем. Да је то
учинио, писци Светог писма не би пропустили да то и
нагласе. А ето, они о суботи ћуте. Од тих десет,
нама познатих јављања, последње је било у четвртак,
на дан Вазнесења (Марко 16,14-19; Дела 1,3-11), а за
три се не зна када су се догодила (1.Коринћанима
15,7; Матеј 28,16.17; Јован 21,1-14). Оних осталих
шест јављања десила су се у недељу; од тога, пет
првих јављања десила су се на сам дан Васкрсења,
дакле на Васкрс, а јављање апостолу Томи у осми
дан после тога, тј., у следећу недељу.

Прво јављање: Јован 20,11-17.
Друго јављање: Матеј 28.9.10; Марко 16,9.
Треће јављање: Лука 24,34; 1.Коринћанима 15,5.
Четврто јављање: Марко 16,12; Лука 24,13-33.
Пето јављање: Јован 20,19-23.
Шесто јављање: Јован 20,26-28.
Дакле, шта је правилније светковати? Суботу

или недељу? Старозаветну Пасху или Васкрс?
Сенку или стварност? То питање хришћани не
постављају јер је оно решено Васкрсењем Христовим
у корист недеље.

Вазнесење је основ целе хришћанске вере, и без
њега је све узалудно, па и празновање суботе
(1.Коринћанима 15,14-20). Заиста је лако закључити
да је недеља, као дан Васкрсења Христовог - када је
донето спасење целом човечанству - неупоредиво
важнија од успомене на излазак Јевреја из Египта.

Хришћанство је суботи дало онај значај који јој и
припада: она претходи недељи, као што и Стари
завет претходи Новом завету, и као што закон љубави
претходи благодати.

Следе историјска сведочанства хришћана о
светковању недеље од 4.века уназад до апостола.
Наведена је година, аутор и место настанка
документа (уколико је познато)

306. Петар, епископ Александрије, Египат. Али
Дан Господњи славимо као дан радости јер је тада
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он поново устао из мртвих. (Канон 15).
207. Анатолије, епископ Лаодикеје, Мала Азија.

Наше поштовање према васкрсењу Господњем које
се десило на Дан Господњи наводи нас да га
светкујемо. (Глава 10).

250. Апостолска правила. На дан васкрсења
Господа, који је Дан Господњи, окупљајте се
ревносније. (Књига 2,7)

200. Тертулија, Африка. Свечано прослављамо
дан после суботе насупрот онима који тај дан
називају својиим починком. (Апологија, 16).

194. Климент, Александрија, Египат. Он,
испуњавајући правила, према Јеванђељу, држи Дан
Господњи...прослављајући васкрсење Господње у
себи. (Књига 7, поглавље 12).

170. Иполит, епископ Римски, Рим. У први дан
седмице, епископ, ако је могуће, раздаје причешће
својом руком свему народу, док ђакони ломе хлеб.
(Апостолско предање, 22).

140. Јустин Мученик. Али недеља је дан у који
сви држимо заједничко окупљање, јер је Исус
Христос, наш Спаситељ, на тај исти дан устао из
мртвих. (Апологија, LXVII)

120. Варнава, Александрија, Африка. Зато ми и
проводимо осми дан у радости, у који је и Исус
васкрсао из мртвих, и јавивши се ученицима узнео се
на небеса. (Варнавина псоланица 15,9)

107. Игњатије, епископ Антиохије, Смирна, Мала
Азија. Не више суботујући (светкујући суботу)
него живети по Дану Господњем, у који је и живот
наш засијао кроз Њега и смрт Његову (васкрсењем)..
(Посланица Магнезанима 9,1).

96. Апостол Јован, Патмос. У дан Господњи
занех се и чух за собом снажни глас као звук трубе.
(Откривење 1,10)

80. Учење дванаесторице апостола. А у Дан
Господњеи, сабравши се заједно, ломите хлеб и
вршите Литургију... (Дидахе 14,1).

60. Апостол Лука, Мала Азија. А у први дан
недеље, кад се сабраше ученици да ломе хлеб,
говораше им Павле, јер хтедоше сутра да пође, и
продужи беседу до поноћи. (Дела 20,7)

У својој Првој апологији упућеној Императору
Адријану око 140. године, Свети Јустин Мученик јасно
износи учење о светковању недеље:

На дан који се назива дан Сунца, сви који живе у
градовима или на селу се сакупљају на једно место и
читају се списи апостола и пророка, колико време
дозвољава; онда, када чтец заврши, свештеник
проповеда и позива на вршење тих добрих дела.

Тада сви заједно устанемо на молитву, и као што
смо рекли, када се наша молитва заврши, уносе се
хлеб и вино и вода, а свештеник достојно узноси
молитве и захваљивања, у складу са својим
могућности, а људи одговарају говорећи: Амин. И
онда се дели свакоме и учествује се у томе на чему
је захваљено, а онима који су одсутни део се шаље
по ђаконима. Они који могу и желе дају шта свако
мисли да је пригодно; а што се прикупи прилаже се
свештенику који помаже сироте и удовице и онима
којима је због болести или другог разлога, то
потребно, и онима који робују странцима који
бораве међу нама, и једном речју стара се о свима
којима је потребно. А дан Сунца је дан у који се сви
окупљамо, јер је то први дан у који је Бог, начинивши
промену у тајни и материји створио свет; а Исус
Христос наш Спаситељ је у тај исти дан устао из
мртвих. Јер је био распет на дан пре Сатурновог
дана, а у дан након Сатурновог дана, који је дан
Сунца, јавише се својим апостолима и ученицима,
Он их је научио ове ствари, које ти шаљемо на
разматрање. (Поглавље 67, Недељно богослужење
хришћана)

Свети Јустин као разлоге за светковање недеље
наводи:

Читање Јеванђеља и посланица.
Проповед.
Литургија (причешће).
Први дан стварања.
Васкрсење.
Дакле, још пре 4. века све до времена апостола,

Хришћани су светковали недељу и називали је Дан
Господњи у свим деловима тадашњег Римског
Царства. Субота се у Писму и историји ни на једном
недином месту не назива Дан Господњи, па нема
сумње да се ради о првом дану седмице - недељи.
Од самог почетка јасна је и теологија недеље:
Успомена на Васкрсење.◎

Нема осуде за суботу
Да вас, дакле, нико не осуђује за јело, или за

пиће, или за какав празник, или младину, или
суботу; (Колошанима 2,16)

Апостол Павле говори о старозаветном закону
(писмо уредбе која беше против нас), који Господ
прикова на крсту. Онда се на основу тог закључка
наводе неке уредбе тог закона које више нису на
снази, па због тога нико не треба да осуђуеј Колошане
што их не држе, јер је све то било сенка онога што
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треба да дође. То што је требало да дође је Тело
Христово, односно Христова Црква.

Ефесцима 1,22.23: И све се покорило под
његове ноге, а њега је дао Цркви за главу више
свега; она је његовог тело, пуноћа онога који све
испуњава у свему.

Римљанима 12,4.5:Јер, као што у једном телу
имамо много удова, а сви удови немају исти посао,
тако смо и ми многи једно тело у Христу, а као
појединци ми смо један другом удови.

1.Коринћанима 10,16.17: Чаша благослова,
коју благосиљамо, није ли заједница Христове
крви? Хлеб, који ломимо, није ли заједница
Христова тела? Ато што је хлеб један, ми многи
једно смо тело; јер сви ми један хлеб делимо.

Да би оправдали светковање суботе у Новом
завету, неке верске заједнице овај стих тумаче тако
да су суботе које се помињу у стиху 16. заправо
извесни старозаветни празници који се такође
називају сабат као што је нпр. Јом Кипур (Дан
помирења) и слично. Таква интерпретација је
супротна Светом писму. Празници које су прописали
лажни учитељи називају се годишњи празници, или
младине, или суботе (2,16). Коментатори се слажу
да ова три израза приказују логичан и прогресивам
след (годишњи, месечни, недељни) као и исцрпан
попис посвећених празника. Ово гледиште
потврђује појављивање ових израза, у сличном или
обрнутом следу, пет пута у Септуагинти и неколико
пута у осталој литератури. Међутим, у Исаији
1,13.14 наилазимо на изузетак где се младина налази
на почетку низа, а не у средини, али овај изузетак не
оповргава уобичајену употребу. Поједине верске
заједнице тумаче суботе као ознаку годишњих
обредних, а не недељних субота (Левитска
23,6-8.15.16.21.24.25.27.28.37.38). Чињеница је да
се и за суботу и за Дан помирења у јеврејском
користи сингатма сабат сабатон (shabbath
shabbathon) што значи субота (Излазак 31,15;
Левитска 23,3.32; 16,31). Али у Септуагинти овај је
израз преведен грчком синтагмом која има други
смисао од једноставног израза у Колођанима 2,16.
Стога се овај израз језично не може протумачити као
да се мисли на Дан помирења или неку другу обредну
суботу обзиром да се они никад не именују тим
изразом.

Дакле, ради се о недељној суботи јер Свето
писмо редовно користи облик годишњни, месечни,

недељни када говори о празницима:
1.Дневника 23,31: Празници, младине, суботе
2.Дневника 31,3: Празници,младине, суботе
2.Дневника 8,13: Празници, младине, суботе
2.Дневника 2,4: Празници, младине, суботе
Немија 10,33: Празници, младине, суботе
Језекиљ 45,17: Празници, младине, суботе
Осија 2,11: Празници, младине, суботе (биће

укинуте)
Колошанима 2,16: Празници, младине, суботе

Апостол Павле, као један од најобразованијих
хришћана свога времена, је очигледно знао за
устаљену праксу Старог завета да празнике
класификује у ове три групе, па је и он користи.
Према томе нема сумње да је мислио на недељну
суботу.

Други ‘аргумент’ је множина гршке речи сабатон,
из чега заступници тзв. теологије суботе закључују да
се не ради о недељној суботи. Овај аргумент је
заправо неискреност проповедника, који свакако
добро знају да Писмо на мнгого места користи
множину када говори о недељној суботи.
(Колошанима 2,14-17)

Матеј 28,1 (у грчком множина:сабатон)
Лука 4,16 (у грчком множина: сабатон)
Дела 16,13 (у грчком множина: сабатон)
Левитска 23,38 (у грчом множина: сабатон)
Излазак 20,8 (у грчком множина: сабатон)

Приметимо да потпуно исти израз користи и
Септуагинта у Десе заповести (Излазак 20), где је
заповест о светковању суботе и дата. У Новом
завету сабатон се појављује 62 пута и увек се односи
на недељну суботу. Осим тога, израз суботе се не
може односити на друге старозаветне празнике, јер су
они већ обухваћени у претходно наведеном празници
и младине. Дакле према апостолу Павлу, субота,
заједно са целокупним старозаветним законом је
била сенка Цркве и укинута је на крсту.◎

Није дошао да разреши
Матеј 5,17-19: Не мислите да сам дошао да

разрешим закон и пророке; нисам дошао да
разрешим него да испуним. Јер заиста вам
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кажем, док не прође небо иземља, неће ни једно
иота или једна цртица од закона нестати, док се
све не збуде. Ко дакле разреши једну од ових
најмањих заповести и научи тако људе, најмањи
ће се назвати у царству небеском; а ко изврши и
научи, тај ће се велик назвати у царству небеском.

Овај одломак се не односи на десет заповести,
јер се од стиха 21 до краја поглавља, уз фразу речено
је набрајају и објашњавају примери заповести (стих
19) о којима је реч:

21:Чули сте да је речено старима: Не убиј. А ко
убије биће крив суду. (Излазак 20,13)

27: Чули сте да је речено: Не чини прељубе.
(Излазак 20,14)

31: Речено је даље: Ко отпусти своју жену, нека јој
да књигу отпусну. (Поновљени закони 24,1)

33: Опет сте чули да је речено старима: Не куни
се криво, а испуни Господу заклетве своје. (Левитска
19,12; Бројеви 30,3)

38:Чули сте да је речено: Око за око и зуб за зуб.
(Излазак 21,24)

43: Чули сте да је речено: Љуби ближњега свога и
мрзи непријатеља свога. (Левитска 19,18; Поновљени
закони 23,6)

Очигледно је да се овде не ради о десет
запвоести, већ се цитирају готово све књиге Мојсијеве
- Тора. Чак, две од десет заповести (стихови 21 и 27)
се цитирају равноправно са осталим заповестима из
Торе.

Ово је сасвим у складу са изразом закон и
пророци (17.стих) који представља уобичајену
јеврејску поделу књига старог завета: Тора (закон) и
Неви’им (пророци). Закон - Тора се у најужем
смислу односи на пет Мојсијевих књига, па се према
томе наведене речи Господње односе на целокупни
старозаветни закон и пророчке књиге (Језекиљ,
Данило, Осија, итд.) и не могу се употребити
селективно на суботу или било који други део закона.
Као што знамо, хришћани су ослобођени Закона
(Торе) на апостолском сабору у Јерусалиму (Дела 15).

Јеванђелист Лука користи исти израз и сасвим је
јасан да је старозаветни закон прошлост:

Лука 16,16: Закон и пророци су били до Јована;
од тада се проповеда еванђеље о царству
Божијем и свако наваљује да уђе у њега.

Господ Христос, Законодавац лично, у овом
одломку заправо говори да је дошао да изврши закон
и да испуни све што је о његовом доласку писано у
пророчким књигама.

Старозаветни закон је испуњен и замењен новим,
савршенијим законом Новог завета, као што Господ
објашњава од стиха 20. до краја поглавља, а након
Васкрсења се заиста и све испунило што су пророци
о Њему писали.

Дан Господњи
Откривење 1,10: У дан Господњи занех се и

чух за собом снажни глас као звук трубе..
Јеванђеље по Јовану и Откривење су писани на

грчком језику и у свом Јеванђељу апостол Јован на
мнгоо места помиње суботу искључиво користећи
грчку реч сабатон (од јеврејског сабат):

Јован 5,9: а тај дан била је субота.
Јован 5,10: Дан је субота
Јован 5,16: чинио у суботу.
Јован 5,18: разрешавао суботу.
Јован 7,22: и у суботу обрезујете човека..
Јован 7,23: Ако се човек у суботу

обрезује...исцелити у суботу?
Јован 9,14: А била је субота.
Јован 9,16: јер не светкује суботе.
Јован 10,31: на крсту у суботу (јер бијаше велик

дан она субота...
Сви писци књига Новог завета користе искључиво

сабатон за суботу:
У Матеју, 9.
У Марку, 11.
У Луки, 19.
У Јовану, 11.
У Делима, 10.
У 1.Коринћанима, 1.
У Колошанима, 1.
Укупно, 62 пута.

Такође и писци Старог завета користе јеврејски
шабат:

У Изласку, 13.
У Левитској, 18.
У Бројевима, 3.
У Поновљеним законима, 3.
У 2.Царевима, 5.
У 1.Дневника, 2.
У 2.Дневника, 6.
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У Немији, 10.
У Псалму, 1.
У Исаији, 6.
У Јеремији, 4.
У Плач Јеремији, 1.
У Језекиљу, 15.
У Осији, 1.
У Амосу, 1.
Укупно 108 пута.

Дакле, нема сумње да је и апостол Јован
користио исту реч за суботу, као уосталом и сви који
говоре грчки јези до данашњих дана. Међутим у
Откривењеу 1,10 се појављује за Свето писмо нови
израз Кириаке хемера (Kyriake hemera) - Господњи
дан. Да је била у питању субота, било би веома
необично да апостол употреби нови и читаоцима
непознати израз уместо уобичајеног и добро познатог
сабатон.

О којем се Господњем дану овде ради? Одговор
је врло једноставан - на грчком се и дан данас
недеља назива Кириаки, а ранохришћански писци
почев од краја 1. и почетка 2.века (Дидахи,
Св.Игњатије...) користе Кириаке хемера за недељу.
У Светом писму и хришћанској литератури ни субота
нити било који други дан се ни на једном једином
месту не назива тако, па нема сумње да је Кириаке
хемера из Откривења 1,10 хришћански Дан Господњи
- недеља.

(У Даничићевом преводу Старог завета у књизи
пророка Исаије 58,13 субота се назива Дан Господњи.
Овде се заправо ради о непрецизном преводу, јер је
израз у првом лицу једнине и гласи: мој свети дан)

Ја сам пут и истина и живот;
нико не долази к Оцу - сем кроз мене.

(Јован 14,6)

Црква Свете Тројице (РЕЦ)
Тел.: +381 (0) 61 255 80 56
Емаил: fr.petar@gmail.com
www.anglican.rs
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