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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

20. hitelv

A szombat
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az
Úrnak a te Istenednek szombatja: …Azért megáldá az Úr a szombat napját,
és megszentelé azt” (2Móz 20:8-11, Károli ford.).
Három testvér játszott egy patakban, megpróbáltak gátat építeni. Az apjuk
segített nekik, amikor éppen nem egy madarat fürkészett látcsövével. Az
anyjuk a füvön pihent, gyönyörködött a csodás erdőben, és örömét lelte
abban, hogy a családjával lehetett. Egyszer csak a legkisebb fiúcska boldog mosollyal felkiáltott: „Bárcsak minden nap szombat lenne! Ilyenkor mindig velünk vagytok apával!”
Az öröm ilyen önkéntelen kifejeződése annak eredménye lett, hogy a
család úgy döntött, a szombatot a hét legkellemesebb, legáldottabb napjává teszik. Minden hétre ilyen kellemes szombati programokat terveztek. A
fiúk már alig várták ezeket az alkalmakat. Télen meleg ruhában különböző
állatok és madarak nyomát követték a hóban. Tavasszal felkutatták az első
virágokat, vizsgálgatták a gyenge rügyeket. Nyáron a hegyoldalban piknikeztek, gyűjtötték a természet kincseit.
Isten még az Édenben alapította az ember számára mind a családot,
mind a szombatot. Röviddel a család megalapítása után megáldotta őket
a szombat nyugalmával. Szerető apaként alig várta, hogy gyermekei élvezhessék ezt az egyedülálló ajándékot. A szombat az Istennel, a természettel
és az egymással való közösség áldott lehetőségét nyújtja.

Elöljáróban
1. Milyen három dologgal különböztette meg Isten a hetedik napot a
többitől? 1Móz 2:2, 3:
Először, Isten „______________________________a hetedik napon egész
____________________________ után”. Nem azért, mintha fáradt lett volna,
hanem példát adott az embernek, hogy kövesse azt.
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Másodszor, „________________________ és _________________________
Isten a hetedik napot”. Isten áldása teszi különlegessé ezt a napot az Ő isteni kegye miatt. Mindazok, akik Isten példáját követik, és különlegesnek tartják ezt a napot, áldást nyernek általa.
Harmadszor, az, hogy Isten megszentelte ezt a napot, azt jelenti, hogy
elkülönítette a többitől.
2. Miért rendelte Isten úgy, hogy minden hat munkanapot egy pihenőnap kövessen?
Gondoljunk csak az emberi szívre! Tizenkét óra alatt annyit dolgozik,
mintha a földtől 30 cm-re felemelnénk egy 65 tonnás vasúti tartálykocsit.
Körülbelül hatvan másodperc alatt közel 6 liter vért pumpál át testünkön.
Egy év alatt ez több mint 4 546 000 liter vér 160 000 km hosszú érhálózaton
át megmozgatva – kb. négyszer annyi, mint a föld kerülete.
Hogyan lehetséges ez? Isten terve által, amely rendszeres pihenést és
munkától való megnyugvást foglal magában. A szívünk ugyan 4200 alkalommal dobban óránként, de a 24 órából 15 órányi szünetet tart, vagyis az
idő legnagyobb részében pihen. 10 másodperc alatt négy másodpercnyit
dobban, hat másodpercnyit pihen.
Isten hat nap alatt teremtette a világot, amit egy pihenőnap követett.
Tudta, hogy ezzel az ajándékidővel az embert egészségessé és boldoggá
teszi. A pihenés, a munka időszakos szüneteltetése testileg, szellemileg, lelkileg és szociálisan is egészségesebbé és boldogabbá tesz.

Mérlegelésre
1. Egyes vélemények szerint a szombat csak a zsidóknak adatott.
A szombat a teremtésben gyökerezik, jóval azelőttről ered, mielőtt a zsidók megjelentek. Mielőtt a zsidók néppé váltak volna, a pusztai vándorlásuk alatt, Isten kérte őket, hogy tartsák meg a szombatot.
A negyedik parancsolat kijelenti, hogy még a városban lévő idegeneknek is meg kell tartaniuk a szombatot (1Móz 20:10). Vajon ez nem azt bizonyítja, hogy a szombat nem csak a zsidóké?
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2. Mi bizonyítja, hogy a szombatot már jóval a sínai-hegyi törvényadás
előtt Isten parancsaként tartották meg? 1Móz 16:13:21: ___________________
__________________________________________________________________
3. Milyen gyakran hullatott Isten mannát? ___________________________
Isten negyven éven át vitte véghez a manna csodáját (ezidő alatt mintegy 2000 szombat követte egymást hétről hétre). Az egész időszak alatt Isten szent napként, nyugalomnapként tekintett a szombatra.
4. Melyik igerész utal a negyedik parancsolatban arra, hogy izrael népe
már előbb ismerte a szombatot?
________________________________________________________ (2Móz 20:8)
5. Isten szerette volna, ha az emberiség nem felejti el, hogy Ő a Teremtője. Az iránta mint Teremtő iránti tisztelet megőrizné az embereket attól, hogy
bálványokat imádjanak, vagy hogy elfogadják a fejlődéselméletet. A
szombat annak is a jele, hogy Isten az, aki megvált minket bűneinkből, és
megszentel bennünket (Ez 20:12, 20).
6. A Jelenések könyve 7:3 versében Isten pecsétjéről van szó, mint ami Isten szolgáinak homlokára kerül.
Egy hivatalos pecsét három dolgot tartalmaz. Olvasd el a 1Móz 20:8-12
verseit, és találd meg azt a három elemet, amely azt mutatja, hogy a szombat az Isten pecsétje!
a. A pecsét tulajdonosának neve:
___________________________________________________________________
b. Rangja:
___________________________________________________________________
c. Hatásköre:
___________________________________________________________________
7. Hogyan nyilatkozott Krisztus a szombatról?
„A szombat lett az ______________________, nem az _________________
a szombatért, tehát az _________________________ __________________ a
_________________________________ is” (Mk 2:27, 28).
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8. Mivel egyedül a szombatot tartja az Úr a sajátjának (Mk 2:27, 28; Ézs
58:13), melyik napra utal vajon János, amikor az Úr napját említi (Jel 1:10)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Gyakorlati alkalmazás
A szombat mély lelki igazságokat tartalmaz. Tekintsük át ezek fontosságát és jelentőségét!
1. A teremtés emlékünnepe.
A szombat minden héten emlékeztet bennünket arra, hogy Isten a Teremtő (2Móz 20:11, 12).
2. A megváltás szimbóluma.
Akkor vált a szombat a megváltás szimbólumává, amikor Isten kihozta
izraelt az egyiptomi rabszolgaságból (5Móz 5:15), és amikor Jézus meghalt
a kereszten, hogy megváltson minket bűneinkből (Ez 20:12, 20).
3. A megszentelés jele.
A szombat Isten átformáló erejének jele az életünkben, annak az ígérete, hogy Isten képes megszentelni minket (Ez 20:12, 20; 2Móz 31:13). Az Istennel eltöltött idő arra vezet bennünket, hogy az Ő erejére bízzuk magunkat,
és ne a saját erőnkre támaszkodjunk. Jellemében részesülünk, és készségesen engedelmeskedünk.
4. A hűség jele.
Jézus visszatérése előtt a világ két részre fog szakadni. Az első csoportba
azok tartoznak (Jel 14:12), „akik ______________________ az ______________
______________________ és a ___________________ __________________.”
A másodikba azok (Jel 14:9), akik imádják „a _______________________
és annak _______________________________.” A Jel 13:15, 16 versek világosan rámutatnak, hogy a hűség végső próbája az egész világ számára az
lesz, hogy kit imádunk.

4

hit20.qxd

2007.11.06.

21:48

Page 5

5. A közösség ideje.
A szombat időt biztosít arra, hogy a gyermekek jobban kötődjenek szüleikhez és Istenhez is. Ha Isten nem vetett volna határt a munkának, soha
nem szántunk volna időt arra, hogy az Ő jelenlétét megtapasztaljuk az istentiszteleten, a dicsőítésen, a szolgálaton és a közösségen keresztül.
6. A hit általi megigazulás jele.
Sátán elhiteti az emberrel, hogy saját erejéből is képes az üdvösséget
elnyerni. Ez a törvényeskedés. A Róm 3:20 azt bizonyítja, hogy nem üdvözülhetünk a törvény megtartása által, beleértve a szombatot is, „Mert a ______
_____________________ cselekedeteiből nem fog ______________________
egyetlen halandó sem őelőtte.”
Hogyan üdvözülhetünk akkor? „Az _____________________ ember pedig
_______________ fog élni” (Róm 1:17). A szombat megtartásának egyedüli
oka, hogy szeretjük Istent, hiszen Ő váltott meg minket, és mert bízunk benne.
7. A Krisztusban maradás jele.
Mindaz, aki belépett a szombat nyugalmába, „maga is megnyugodott
a ________________________, mint ______________________ is a magáétól”
(Zsid 4:10). Isten lelki békét és örömöt ígért benne, továbbá bűnbocsánatot
és kegyelmet. Zsid 4:9: „A szombati _____________________ tehát még ezután vár az Isten __________________.”
8. Hogyan vált a vasárnap ünneplése gyakorlattá?
Sátán gyűlöli a szombatot, mert tisztában van vele, hogy a szombat
megtartása különleges lehetőséget kínál arra, hogy szeretetkapcsolatot
építsünk ki Megváltónkkal. Tudja, hogy elveszti azokat, akik igazán szeretik
Istent, ezért totális háborút vív a szombat ellen. Dániel megjövendölte, hogy
egy vallási hatalom megkísérli, hogy „megváltoztassa az _______________
és a ____________________” (Dán 7:25). Ez a hatalmas egyház azzal kérkedik, hogy a szombat ünneplését vasárnapra változtatta. Bár ez a változás
fokozatosan ment végbe, évszázadokon keresztül, mindezek mögött valójában Sátán áll.
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9. Isten hívása felénk.
Isten arra hív minket, hogy állítsuk a szombatot a megfelelő helyre – legyünk a „rések befalazói” az Ő törvényén. Elmondta azt is, hogyan tegyük.
Egészítsd ki a hiányzó részeket Ézsaiás 58:13 versében, és kérd Istent, hogy
adjon erőt az Ő parancsa szerint cselekedned!
„Ha nem ________________ ______________________ után a nyugalom
napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját __________________
hívod, az Úr szent napját ___________________________, és azzal dicsőíted,
hogy abbahagyod __________________, nem keresed _________________,
és nem tárgyalsz ______________________.”
10. Isten drága ígérete.
Most nézzük Isten hihetetlen ígéretét! Ézs 58:14: „Akkor ________________
fogsz az Úrban, én pedig a föld ________________________________ foglak
___________________, és táplállak ősödnek, Jákóbnak _________________.
Az Úr maga mondja ezt.”
11. Isten szombatja örökkévaló.
Isten népe egy örökkévalóságon keresztül fogja ünnepelni a szombatot.
Ézs 66:23: „Szombatról ___________________________________ eljön minden
______________________, és leborul előttem – mondja az Úr.”

Kulcsszavak
Megszentel: szentté tesz, elkülönít szent célra.
Szent napok: különleges ünnepi alkalmak, amelyeket a zsidók megtartottak a szombat mellett. Nem a hetedik napi szombatra vonatkozik.
Kiemelkedő napok: olyan heti szombatok, amelyek egybeestek a nagy
ünnepekkel.

A különbség
Éves szombatok és a heti szombat: A zsidóknak hét éves szombatjuk volt,
amelyek a különböző ünnepekhez kötődtek az év folyamán. Ezek a hét
bármely napjára eshettek. Ezek a szombatok érvényüket vesztették a kereszten, de a heti szombat örökké megmarad.
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Örök emlék: folyamatos, örökké tartó.
„Estétől estéig”: Mózes első könyve szerint a nap az estével kezdődik, és
azután jön a reggel, de nem az a kezdet. Ebből következik, hogy a napok
bibliai számítása naplementétől naplementéig tart. Ezért a szombat is péntek este kezdődik. Ebből eredően nevezi a Biblia a pénteket az előkészület
napjának – a nap, amikor a szombatra felkészülünk (Mk 15:32). Ezért a
szombatot péntek estétől szombat estéig kell megtartani.

Õszintén hiszem
Imádkozz az alábbi ígéretekért, amelyeket talán gyakorolni is akarsz! Jelöld meg azokat, amelyekben el kívánod kötelezni magad!
 Mivel Jézus és az apostolok a hetedik napi szombaton vettek részt
istentiszteleten, azzal szeretném megmutatni Isten parancsolata iránti szeretetem és hűségem, hogy követem példájukat.
 Mivel hiszem, hogy a Jézus visszajövetele előtti időkben az Isten
iránti szeretet és hűség végső próbája az Isten imádatához fog kapcsolódni, úgy döntök, hogy elfogadom Isten pecsétjét (a szombatot).
 Azért szeretném megtartani a szombatot, mert szeretem a szombat
Urát, és nem azért, hogy a megtartása által üdvözüljek.

Imádságom
Mennyei Atyám!
Hálás vagyok a hetenkénti szombatnapért, az örömért és az áldásért,
amelyben a nyugalomnap megtartása által részem van. Adj erőt, hogy
mindenben engedelmeskedni tudjak neked, hogy ezáltal az irántad való
szeretetemet ki tudjam fejezni! Bár csak megtarthatnám veled a szombatot
az örökkévalóságon át! Jézus nevében kérem, ámen.
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