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20. A szombat

A
jÃ³sÃ¡gos Teremtõ a teremtÃ©s hat napja utÃ¡n a hetedik napon megpihent, Ã©s
a szombatot minden ember szÃ¡mÃ¡ra a teremtÃ©s emlÃ©kÃ©vÃ© rendelte. Isten
megmÃ¡sÃ-thatatlan tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek negyedik parancsolata JÃ©zus, a szombat Ura
tanÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã©s gyakorlatÃ¡val Ã¶sszhangban megkÃ-vÃ¡nja a hetedik napi
szombatnak, mint a nyugalom, az imÃ¡dkozÃ¡s, Ã©s szolgÃ¡lat napjÃ¡nak
megtartÃ¡sÃ¡t. A szombat az Istennel Ã©s egymÃ¡ssal valÃ³ bensõsÃ©ges
kapcsolat napja. Ez a Krisztusban tÃ¶rtÃ©nt megvÃ¡ltÃ¡s jelkÃ©pe,
megszentelõdÃ©sÃ¼nk jele, hûsÃ©gÃ¼nk zÃ¡loga Ã©s Isten eljÃ¶vendõ Ã¶rÃ¶k
orszÃ¡gÃ¡nak elõÃ-ze. A szombat Isten Ã©s nÃ©pe kÃ¶zÃ¶tti Ã¶rÃ¶k szÃ¶vetsÃ©g
Ã¡llandÃ³ jele. E szent idõszak estÃ©tõl estÃ©ig, naplementÃ©tõl
naplementÃ©ig tartÃ³ Ã¶rÃ¶mteli megtartÃ¡sa Isten teremtõ Ã©s megvÃ¡ltÃ³
munkÃ¡jÃ¡nak Ã¼nneplÃ©se. (1MÃ³z 2:1-3; 2MÃ³z 20:8-11; Lk 4:16;
Ã‰sa 56:5-6; 58:13-14; Mt 12:1-12; 2MÃ³z 31:13-17; Ez 20:12,20; 5MÃ³z
5:12-15; Zsid 4:1-11; 3MÃ³z 23:32; Mk 1:32)

Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va Istennel
egyÃ¼tt tekintette meg paradicsomi otthonÃ¡t. A lÃ¡tvÃ¡ny lÃ©legzetelÃ¡llÃ-tÃ³ volt...
elmondhatatlan. Ahogy azon a pÃ©nteken, a teremtÃ©s hatodik napjÃ¡n a nap lassan
lenyugodott, Ã©s feltûntek a csillagok, â€žlÃ¡tta Isten, hogy minden, amit alkotott,
igen jÃ³" (1MÃ³z 1: 31 - Ãºj prot. ford.). Isten befejezte a teremtÃ©st.â€žÃ•gy
kÃ©szÃ¼lt el a menny Ã©s a fÃ¶ld, Ã©s azoknak minden serege." (1MÃ³z 2:1 - Ãºj prot.
ford.)

De bÃ¡rmilyen szÃ©p volt a
vilÃ¡g, amelynek teremtÃ©sÃ©t Isten Ã©ppen, hogy befejezte, a legnagyobb ajÃ¡ndÃ©k Ã©s
kivÃ¡ltsÃ¡g, amit Isten az Ãºjonnan teremtett pÃ¡rnak adhatott, a vele valÃ³
szemÃ©lyes kapcsolat volt. A szombattal is megajÃ¡ndÃ©kozta õket, a kÃ¼lÃ¶nleges
Ã¡ldÃ¡s, a TeremtõjÃ¼kkel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, bensõsÃ©ges kapcsolat napjÃ¡val.

Â
A szombat az egÃ©sz BibliÃ¡ban

A szombat
kÃ¶zponti jelentõsÃ©gû istentiszteletÃ¼nkben, mert a teremtÃ©s emlÃ©kÃ¼nnepe, ami
kinyilatkoztatja, hogy miÃ©rt kell Istent imÃ¡dni: Õ a Teremtõ, mi pedig a
teremtmÃ©nyei vagyunk. â€žEzÃ©rt a szombat Isten imÃ¡dÃ¡sÃ¡nak igazi megalapozÃ³ja,
mert ezt a nagy igazsÃ¡got minden mÃ¡s intÃ©zmÃ©nynÃ©l hatÃ¡sosabban tanÃ-tja. Az
istentisztelet igazi alapja - nemcsak a szombati istentiszteletÃ© - a Teremtõ Ã©s
teremtmÃ©nyei kÃ¶zÃ¶tti kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gben talÃ¡lhatÃ³. E fontos tÃ©ny soha nem fakulhat
meg, Ã©s ezt sohasem szabad elfelejteni."[1] Az emberisÃ©gnek az emlÃ©kezetÃ©ben kell tartania nagy
igazsÃ¡got, hogy Isten rendelte el a szombatot.

A szombat a
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teremtÃ©skor. A
szombat a bûntelen vilÃ¡gbÃ³l szÃ¡rmazik. E nap Isten kÃ¼lÃ¶nleges ajÃ¡ndÃ©ka, amely
Ã¡ltal az emberisÃ©g a Menny valÃ³sÃ¡gÃ¡t Ã©rezheti a FÃ¶ldÃ¶n. Isten hÃ¡rom cselekedete
alapÃ-totta a szombatot.

1.
Isten megpihent szombaton. A hetedik napon â€žIsten megnyugodott, Ã©s megpihent" (2MÃ³z
31:17 - Ãºj prot. ford.), de nem azÃ©rt nyugodott meg, mert szÃ¼ksÃ©ge volt rÃ¡(Ã‰sa
40:29). A â€žmegnyugodott"- sÃ¡bat - ige szÃ³ szerint azt jelenti, hogy â€žmegszûnni"
a munkÃ¡tÃ³l vagy tevÃ©kenysÃ©gtõl (vÃ¶. 1MÃ³z 8:22). â€žIsten nem azÃ©rt pihent meg,
mintha kimerÃ¼lt vagy elfÃ¡radt volna, hanem mert korÃ¡bbi elfoglaltsÃ¡gÃ¡t
megszÃ¼ntette."[2]

Isten
megpihent, Ã©s az embertõl is elvÃ¡rta, hogy megpihenjen; kÃ¶vetendõ pÃ©ldÃ¡t
mutatott az embernek (2MÃ³z 20:11).

Ha Isten a hatodik napon
fejezte be a teremtÃ©st (1MÃ³z 2:1), mit Ã©rt a SzentÃ-rÃ¡s azon, hogy Isten
â€žmegszûnÃ©k a hetedik napon minden munkÃ¡jÃ¡tÃ³l" (1MÃ³z 2:2)? Isten hat napon Ã¡t
vÃ©gezte el az Ã©g Ã©s a FÃ¶ld teremtÃ©sÃ©t, de mÃ©g meg kellett alkotnia a nyugalom
napjÃ¡t. A szombati pihenÃ©s volt az, amit megalkotott. A szombat volt munkÃ¡jÃ¡ban
az utolsÃ³ simÃ-tÃ¡s, mûvÃ©nek befejezÃ©se.

2.
Isten megÃ¡ldotta a szombatot. Isten nemcsak megalkotta a szombatot, meg is Ã¡ldotta. â€žA
hetedik napon megnyugodÃ³ Ã¡ldÃ¡s azt jelenti, hogy Isten ezt a napot kegyelmÃ©nek
kÃ¼lÃ¶nÃ¶s tÃ¡rgyÃ¡vÃ¡ tette, olyan nappÃ¡, amely Ã¡ldÃ¡st hoz teremtmÃ©nyeinek."[3]

3. Isten
megszentelte a szombatot. Valamit megszentelni, azt jelenti: szenttÃ© tenni, vagy
elkÃ¼lÃ¶nÃ-teni, mint szentet, szent cÃ©lra. Megszentelhetõ egy nÃ©p, egy hely (mint
pÃ©ldÃ¡ul a sÃ¡tor, a templom vagy a gyÃ¼lekezet) Ã©s egy idõszak (szent nap). Az a
tÃ©ny, hogy Isten megszentelte a hetedik napot, azt jelenti, hogy ez a nap
szent; azt a Teremtõ az Isten-ember kapcsolatÃ¡nak elmÃ©lyÃ-tÃ©se cÃ©ljÃ¡bÃ³l
kÃ¼lÃ¶nÃ-tette el.

Isten megÃ¡ldotta Ã©s
megszentelte a hetedik napot, a szombatot, mert ezen a napon megpihent minden
munkÃ¡jÃ¡tÃ³l. Nem a maga, hanem az emberisÃ©g szÃ¡mÃ¡ra Ã¡ldotta Ã©s szentelte meg.
SzemÃ©lyes jelenlÃ©te teszi szenttÃ© Ã©s Ã¡ldottÃ¡ a szombatot.

A
szombat a SÃ-nai-hegynÃ©l. A zsidÃ³k EgyiptombÃ³l valÃ³ kivonulÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetõ esemÃ©nyek
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tanÃºsÃ-tjÃ¡k, hogy szem elõl tÃ©vesztettÃ©k a szombatot. Ãšgy lÃ¡tszik, a
rabszolgasÃ¡g kÃ©rlelhetetlen kÃ¶vetelmÃ©nyei nagyon megnehezÃ-tettÃ©k a szombat
megtartÃ¡sÃ¡t. Nem sokkal szabadsÃ¡guk visszanyerÃ©se utÃ¡n a mannahullÃ¡s csodÃ¡jÃ¡val
Ã©s a TÃ-zparancsolat kihirdetÃ©sÃ©vel Isten nyomatÃ©kosan emlÃ©keztette a zsidÃ³kat a
hetedik nap, a szombat megÃ¼nneplÃ©sÃ©re.

1. A szombat Ã©s a manna. Isten egy hÃ³nappal a sÃ-nai-hegyi
tÃ¶rvÃ©ny kihirdetÃ©se elõtt vÃ©delmet Ã-gÃ©rt a nÃ©pnek a betegsÃ©gek ellen, ha
szorgalmasan figyelnek â€žparancsolataira", Ã©s megtartjÃ¡k â€žminden rendelÃ©sÃ©t"
(2MÃ³z 15:26; vÃ¶. 1MÃ³z 26:5). Nem sokkal ez Ã-gÃ©ret utÃ¡n Isten emlÃ©keztette a zsidÃ³kat
a szombat szentsÃ©gÃ©re. A mannahullÃ¡s csodÃ¡jÃ¡val kÃ©zzelfoghatÃ³an tanÃ-totta õket
arra, milyen fontosnak tartja a hetedik napi pihenÃ©st.

Isten
minden napon elÃ©g mannÃ¡t adott a zsidÃ³knak aznapi szÃ¼ksÃ©gleteik kielÃ©gÃ-tÃ©sÃ©re.
Semmit sem volt szabad fÃ©lretenniÃ¼k a kÃ¶vetkezõ napra, mert megromlott, amit
fÃ©lretettek (2MÃ³z 16:4, 16-19). A hatodik napon a szokÃ¡sos adag kÃ©tszeresÃ©t
kellett gyûjteniÃ¼k, hogy elÃ©g legyen arra a napra Ã©s szombatra. Amikor arra
tanÃ-totta õket, hogyan kell a szombatot megtartani, Ã©s hogy a hatodik nap az
elõkÃ©szÃ¼let napja, Isten Ã-gy szÃ³lt: â€žA holnap a nyugalom napja,az Ãšrnak
szentelt szombat; amit sÃ¼tni akartok, sÃ¼ssÃ©tek meg, Ã©s amit fõzni akartok,
fõzzÃ©tek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyÃ©tek el magatoknak reggelre"

(2MÃ³z 16:23). A hetedik
napra eltett manna nem romlott meg (2MÃ³z 16:24). A negyedik parancsolathoz
hasonlÃ³ nyelvezettel MÃ³zes Ã-gy szÃ³lt: â€žhat napon Ã¡t szedjÃ©tek azt, de a hetedik
napon szombat van, akkor nem lesz" (2MÃ³z 16:26).

A zsidÃ³kat
negyven Ã©ves pusztai vÃ¡ndorlÃ¡suk alatt, vagyis tÃ¶bb mint 2000 egymÃ¡st kÃ¶vetõ
szombaton, a mannahullÃ¡s csodÃ¡ja emlÃ©keztette a hat munkanap Ã©s a hetedik napi
pihenÃ©s rendszerÃ©re.

2. A szombat Ã©s a tÃ¶rvÃ©ny. Isten a TÃ-zparancsolat kÃ¶zepÃ©be
helyezte a szombat parancsÃ¡t, amely Ã-gy hangzik:

â€žMegemlÃ©kezzÃ©l
a szombatnaprÃ³l, hogy megszenteljed azt. Hat napon Ã¡t munkÃ¡lkodjÃ¡l, Ã©s vÃ©gezd
minden dolgodat; de a hetedik nap az Ãšrnak, a te Istenednek szombatja; semmi
dolgot se tÃ©gy azon se magad, se fiad, se leÃ¡nyod, se szolgÃ¡d, se
szolgÃ¡lÃ³leÃ¡nyod, se barmod, se jÃ¶vevÃ©nyed, aki a te kapuidon belÃ¼l van; mert
hatnapon Ã¡t teremtÃ© az Ãšr az eget Ã©s a FÃ¶ldet, a tengert Ã©s mindent, ami
azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovÃ©k. AzÃ©rt megÃ¡ldÃ¡ az Ãšr a szombat
napjÃ¡t, Ã©s megszentelÃ© azt" (2MÃ³z 20:8-11).
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A TÃ-zparancsolat minden
parancsolata nagyon fontos, Ã©s egyiket sem szabad figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyni (Jak
2:10), de a szombat parancsÃ¡t Isten megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztette a tÃ¶bbitõl. Ezzel
kapcsolatban megparancsolta: â€žMegemlÃ©kezzÃ©l", mintegy rÃ¡Ã©bresztve az
emberisÃ©get arra, hogy veszÃ©lyes elfeledkezni e parancs fontossÃ¡gÃ¡rÃ³l.

A
szombatparancs kezdõ szavai - â€žMegemlÃ©kezzÃ©l a szombatnaprÃ³l, hogy
megszenteljed" - azt mutatjÃ¡k, hogy a szombat megtartÃ¡sÃ¡t Isten nem a SÃ-nainÃ¡l
rendelte el elõszÃ¶r. E szavak azt jelzik, hogy korÃ¡bbrÃ³l szÃ¡rmazik, a
teremtÃ©stõl, ahogy azt a parancsolat tovÃ¡bbi rÃ©sze kinyilatkoztatja. Isten azt
akarta, hogy a szombatot a teremtÃ©s emlÃ©kÃ©re Ã¼nnepeljÃ¼k. Ez a parancsolat
meghatÃ¡rozza a pihenÃ©s Ã©s az istentisztelet idejÃ©t, arra Ã¶sztÃ¶nÃ¶zve, hogy
Istenrõl Ã©s mûveirõl elmÃ©lkedjÃ¼nk.

A szombatnak a teremtÃ©s
emlÃ©kÃ¼nnepekÃ©nt valÃ³ megtartÃ¡sa a bÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡s ellenszere. Az Ã©g Ã©s fÃ¶ld
TeremtõjÃ©re valÃ³ emlÃ©keztetÃ©sÃ©vel megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶zteti Istent minden hamis istentõl.
A szombat megtartÃ¡sa ezÃ©rt az igaz Isten irÃ¡nti hûsÃ©gÃ¼nk jelÃ©vÃ© lesz - olyan
jel, amellyel elismerjÃ¼k,hogy Õ a Teremtõ Ã©s mindent uralÃ³ KirÃ¡ly.

A
szombatparancs Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek pecsÃ©tje.[4] A pecsÃ©tek Ã¡ltalÃ¡ban hÃ¡rom elemet tartalmaznak, a pecsÃ©t
tulajdonosÃ¡nak nevÃ©t, rangjÃ¡t Ã©s hatÃ¡skÃ¶rÃ©t. A hivatalos pecsÃ©teket okiratok
Ã©rvÃ©nyesÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡ljÃ¡k. Az irat is ugyanolyan tekintÃ©llyel bÃ-r, mint az a
hivatalos szemÃ©ly, akinek a pecsÃ©tjÃ©t rÃ¡nyomtÃ¡k. A pecsÃ©t azt jelzi, hogy az a
hivatalos szemÃ©ly jÃ³vÃ¡hagyta az iratot, Ã©s hogy hivatalÃ¡nak minden tekintÃ©lye mÃ¶gÃ¶tte
Ã¡ll.

A tÃ-z parancsolat kÃ¶zÃ¶tt a
szombat parancsa az, amely a pecsÃ©t fontos elemeit tartalmazza. A tÃ-z kÃ¶zÃ¼l ez
az egyetlen olyan parancs, amely azonosÃ-tja az igaz Istent nevÃ©nek
feltÃ¼ntetÃ©sÃ©vel: â€žaz Ãšr, a te Istened"; rangjÃ¡nak jelzÃ©sÃ©vel, az a Valaki, aki
alkotott - a Teremtõ; Ã©s hatÃ¡skÃ¶re, â€žaz Ã©g Ã©s fÃ¶ld" (2MÃ³z 20:10-11). Mivel csak
a negyedik parancsolat tanÃºsÃ-tja, hogy kinek a tekintÃ©lye Ã¡ll a TÃ-zparancsolat
mÃ¶gÃ¶tt, ezÃ©rt ez a parancsolat tartalmazza â€žIsten pecsÃ©tjÃ©t" a tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez
csatolva, mint ami a tÃ¶rvÃ©ny hitelessÃ©gÃ©nek Ã©s kÃ¶telezõ voltÃ¡nak bizonyÃ-tÃ©ka.[5]

ValÃ³ban,
Isten a szombatot â€žhatalma Ã©s tekintÃ©lye emlÃ©keztetõjÃ©vÃ© vagy jelÃ©vÃ© tette a
bûntõl Ã©s lÃ¡zadÃ¡stÃ³l mentes vilÃ¡gban. Ez Ã¶rÃ¶k Ã©rvÃ©nyû szemÃ©lyes kÃ¶telezettsÃ©get
hordozÃ³ intÃ©zmÃ©nynek kÃ©szÃ¼lt, ezzel a figyelmeztetÃ©ssel kÃ-sÃ©rve: â€žMegemlÃ©kezzÃ©l
a szombatnaprÃ³l, hogy megszenteljed azt" (2MÃ³z 20:8)."[6]

Ez a parancsolat a hetet
kÃ©t rÃ©szre osztja. Isten hat olyan napot adott, amelyben â€žmunkÃ¡lkodjÃ¡l, Ã©s
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vÃ©gezd minden dolgodat", de a hetedik napon â€žsemmi dolgot se tÃ©gy" (2MÃ³z
20:9-10). â€žâ€˜Hat nap' - mondja a parancs - munkanap, de â€˜a hetedik nap' nyugalomnap.
A parancs bevezetõ szavai nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ teszik, hogy â€˜a hetedik nap' Isten
egyedÃ¼li nyugalomnapja. â€˜MegemlÃ©kezzÃ©l a szombat (nyugalom) naprÃ³l, hogy
megszenteljed azt' (2MÃ³z 20:8)."[7]

BÃ¡r az
embernek szÃ¼ksÃ©ge van fizikai pihenÃ©sre, hogy felfrissÃ-tse testÃ©t, Isten a
sajÃ¡t pÃ©ldÃ¡jÃ¡ra alapÃ-tja azt a parancsÃ¡t, hogy szombaton pihenjÃ¼nk. Mivel Õ
megpihent a vilÃ¡g elsõ heti tevÃ©kenysÃ©gÃ©tõl, nekÃ¼nk is meg kell pihennÃ¼nk.

3. A szombat Ã©s a szÃ¶vetsÃ©g. Mivel Isten tÃ¶rvÃ©nye kÃ¶zponti
helyet kapott a szÃ¶vetsÃ©gben (2MÃ³z 34:27), a tÃ¶rvÃ©ny szÃ-vÃ©ben elhelyezkedõ
szombatnak kiemelkedõ szerepe van Isten szÃ¶vetsÃ©gÃ©ben. Isten kijelentette: a
szombat â€žjegy" Ã©nkÃ¶ztem Ã©s tikÃ¶ztetek, "hogy megtudjÃ¡tok, Ã©n vagyok az Ãšr", aki
megszentel (Ez 20:12; vÃ¶. Ez 20:20; 2MÃ³z 31:17). EzÃ©rt - mondta Isten - a
szombatÃ¼nneplÃ©s â€žÃ¶rÃ¶k szÃ¶vetsÃ©g"(2MÃ³z 31:16). â€žMikÃ©nt a szÃ¶vetsÃ©g Isten
szeretetÃ©n, nÃ©pe irÃ¡nti szeretetÃ©n alapszik (5MÃ³z 7:7-8), Ã©ppÃºgy a szombat is mint a szÃ¶vetsÃ©g jegye - Isten szeretetÃ©nek jele."[8]

4.
Az Ã©vi szombatok. A hetenkÃ©nti szombatokon kÃ-vÃ¼l (3MÃ³z 23:3) Izrael vallÃ¡si naptÃ¡rÃ¡ban
elszÃ³rtan volt Ã©vi hÃ©t szertartÃ¡si szombat. Ezek a szombatok nem kapcsolÃ³dtak
kÃ¶zvetlenÃ¼l a hetedik napi szombathoz, illetve a heti idõszakhoz. Ez a hÃ©t
szombat â€žaz Ãšrnak szombatjain kÃ-vÃ¼l" (3MÃ³z 23:38) a kovÃ¡sztalan kenyerek
Ã¼nnepÃ©nek elsõ Ã©s utolsÃ³ napja, pÃ¼nkÃ¶sd napja, a kÃ¼rtÃ¶lÃ©sek Ã¼nnepe, az
engesztelÃ©s napja Ã©s a sÃ¡toros Ã¼nnep elsõ Ã©s utolsÃ³ napja volt (vÃ¶. 3MÃ³z
23:7-8, 21, 24-25, 27-28, 35-36).

Ezek a szombatok a hÃ©t
bÃ¡rmely napjÃ¡ra eshettek, mivel dÃ¡tumuk a szent Ã©v kezdetÃ©tõl fÃ¼ggÃ¶tt, amit
viszont a holdnaptÃ¡r szabott meg. Ha egybeestek a heti szombattal, akkor â€žnagy
nap"-nak neveztÃ©k (vÃ¶. Jn 19:31). â€žMÃ-g a heti szombatot Isten a teremtÃ©s
hetÃ©nek vÃ©gÃ©n az egÃ©sz emberisÃ©g szÃ¡mÃ¡ra elrendelte, az Ã©vi szombatok a
SÃ-nai-hegynÃ©l lÃ©tesÃ-tett zsidÃ³ formasÃ¡gok Ã©s szertartÃ¡sok rendszerÃ©nek szerves
rÃ©szei voltak... amelyek elõremutattak az eljÃ¶vendõ MessiÃ¡sra, Ã©s ezek Ã¼nneplÃ©sÃ©t
Krisztus halÃ¡la megszÃ¼ntette."[9]

A
szombat Ã©s Krisztus. A SzentÃ-rÃ¡s kinyilatkoztatja, hogy Krisztus ugyanÃºgy Teremtõ volt, mint
az Atya (lÃ¡sd 1Kor 8:6, Zsid 1:1-2; Jn 1:3). TehÃ¡t Õ kÃ¼lÃ¶nÃ-tette el a hetedik
napot nyugalomnapkÃ©nt az emberisÃ©g szÃ¡mÃ¡ra.

KÃ©sõbb Krisztus a
szombatot ugyanÃºgy Ã¶sszekapcsolta megvÃ¡ltÃ¡si munkÃ¡jÃ¡val, mint teremtõi
munkÃ¡jÃ¡val. Mint a nagy â€žVAGYOK" (Jn 8:58, 2MÃ³z 3:14), a szombatot belefoglalta
a TÃ-zparancsolatba, hogy hangsÃºlyozottan emlÃ©keztessen erre a heti
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istentiszteletre, a Teremtõvel valÃ³ hetenkÃ©nti talÃ¡lkozÃ¡sra. MÃ©g egy mÃ¡sik okot
is felhozott a szombat Ã¼nneplÃ©sÃ©re: nÃ©pÃ©nek megvÃ¡ltÃ¡sÃ¡t (5MÃ³z 5:14-15). TehÃ¡t a
szombat megjelÃ¶li azokat, akik elfogadtÃ¡k JÃ©zust, mint Teremtõt Ã©s MegvÃ¡ltÃ³t.

Krisztus
kettõs szerepe - mint Teremtõ Ã©s MegvÃ¡ltÃ³ - nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ teszi, miÃ©rt
Ã¡llÃ-totta, hogy mint Ember Fia, Õ â€ža szombatnak is Ura" (Mk 2:28). Ezzel a
tekintÃ©lyÃ©vel eltÃ¶rÃ¶lhette volna a szombatot, ha akarta volna, de nem akarta.
Ellenkezõleg, minden emberre vonatkoztatta, mondvÃ¡n, â€žA szombat lett az
emberÃ©rt" (27. vers - Ãºj prot. ford.).

EgÃ©sz fÃ¶ldi szolgÃ¡latÃ¡ban
Krisztus pÃ©ldÃ¡t mutatott a hûsÃ©ges szombatÃ¼nneplÃ©sre. â€žSzokÃ¡sa" volt, hogy
szombaton istentiszteletre menjen (Lk 4:16). A szombati istentiszteleteken valÃ³
rÃ©szvÃ©tele kinyilvÃ¡nÃ-tja, hogy istentiszteleti napkÃ©nt szentesÃ-tette a
szombatot.

Krisztus annyira a szÃ-vÃ©n
viselte a szombat szentsÃ©gÃ©t, hogy amikor feltÃ¡madÃ¡sa utÃ¡n a bekÃ¶vetkezõ
Ã¼ldÃ¶zÃ©srõl beszÃ©lt, tanÃ¡csot adott tanÃ-tvÃ¡nyainak a szombattal kapcsolatban:
â€žImÃ¡dkozzatok - mondta -, hogy a ti futÃ¡stok ne tÃ©len legyen, se szombatnapon"
(Mt 24:20). Ez vilÃ¡gosan bizonyÃ-totta, ahogy Jonathan Edwards megjegyezte,
â€žhogy a keresztÃ©nyek mÃ¡r akkor is kÃ¶telesek voltak szigorÃºan megtartani a
szombatot."[10]

Amikor Krisztus befejezte
a teremtÃ©s munkÃ¡jÃ¡t - elsõ nagy tettÃ©t vilÃ¡gunk tÃ¶rtÃ©nelmÃ©ben -, megpihent a
hetedik napon. Ez a pihenÃ©s befejezÃ©st Ã©s elvÃ©gzÃ©st fejezett ki. Ehhez
hasonlÃ³an cselekedett fÃ¶ldi szolgÃ¡lata vÃ©gÃ©n, amikor befejezte mÃ¡sodik nagy tettÃ©t
a tÃ¶rtÃ©nelemben. PÃ©ntek dÃ©lutÃ¡n, a hÃ©t hatodik napjÃ¡n, Krisztus befejezte
megvÃ¡ltÃ¡si kÃ¼ldetÃ©sÃ©t a fÃ¶ldÃ¶n. UtolsÃ³ szava ez volt: â€žElvÃ©geztetett!" (Jn
19:30). A SzentÃ-rÃ¡s hangsÃºlyozza, hogy amikor Krisztus meghalt, â€žaz Ã¼nnepi
elõkÃ©szÃ¼let napja volt az, Ã©s elkezdõdÃ¶tt a szombat" (Lk 23:54- Ãºj prot.
ford.). HalÃ¡la utÃ¡n pihent a sÃ-rban, Ã-gy jelkÃ©pezve, hogy bevÃ©gezte az
emberisÃ©g megvÃ¡ltÃ¡sÃ¡t.[11]

TehÃ¡t a szombat
bizonysÃ¡got tesz Krisztus teremtÃ©si Ã©s megvÃ¡ltÃ¡si munkÃ¡jÃ¡rÃ³l. MegtartÃ¡sÃ¡val
kÃ¶vetõi vele egyÃ¼tt Ã¶rvendeznek afelett, amit az emberisÃ©gÃ©rt tett.[12]

Â

A szombat Ã©s az
apostolok. A
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tanÃ-tvÃ¡nyok nagy tiszteletben tartottÃ¡k a szombatot. Ez nyilvÃ¡nvalÃ³ volt
Krisztus halÃ¡lakor. Amikor a szombat megÃ©rkezett, megszakÃ-tottÃ¡k temetÃ©si
elõkÃ©szÃ¼leteiket, Ã©s â€žszombaton nyugovÃ¡nak a parancsolat szerint", hogy majd
folytassÃ¡k ezt a munkÃ¡t vasÃ¡rnap, â€ža hÃ©t elsõ napjÃ¡n" (Lk 23:56-24:1).

Ahogy Krisztus is tette,
az apostolok is istentiszteletet tartottak a hetedik napi szombaton.
EvangÃ©lizÃ¡lÃ³ Ãºtjai sorÃ¡n PÃ¡l elment a zsinagÃ³gÃ¡ba szombaton, Ã©s KrisztusrÃ³l
prÃ©dikÃ¡lt (ApCsel 13:14; 17:1-2; 18:4). MÃ©g a pogÃ¡nyok is meghÃ-vtÃ¡k, hogy
prÃ©dikÃ¡lja Isten IgÃ©jÃ©t szombaton (ApCsel 13:42, 44). Olyan helyeken, ahol nem
volt zsinagÃ³ga, megkereste a szombati istentisztelet szokÃ¡sos helyÃ©t (ApCsel
16:13). MikÃ©nt Krisztus rÃ©szvÃ©tele a szombati istentiszteleteken azt mutatta,
hogy a hetedik napot az istentisztelet kÃ¼lÃ¶nleges napjakÃ©nt fogadta el, PÃ¡l is
ugyanezt tette.

Az apostol
hûsÃ©ges hetenkÃ©nti szombatÃ¼nneplÃ©se szÃ¶ges ellentÃ©tben Ã¡ll az Ã©vi szertartÃ¡sos
szombatokkal kapcsolatos Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sÃ¡val. PÃ¡l vilÃ¡gossÃ¡ tette, hogy a
keresztÃ©nyeknek nem kell ezeket az Ã©venkÃ©nti nyugalomnapokat megtartaniuk, mert
Krisztus a szertartÃ¡si tÃ¶rvÃ©nyeket a keresztre szegezte (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 18.
fejezetÃ©t). Ezt mondta: â€žSenki azÃ©rt titeket meg ne Ã-tÃ©ljen evÃ©sÃ©rt vagy
ivÃ¡sÃ©rt, avagy Ã¼nnep vagy Ãºjhold, vagy szombat dolgÃ¡ban, amelyek csak Ã¡rnyÃ©kai
a kÃ¶vetkezendõ dolgoknak, de a valÃ³sÃ¡g KrisztusÃ©" (Kol 2:16-17). Mivel e szÃ¶veg
Ã©rtelmi Ã¶sszefÃ¼ggÃ©se â€žformasÃ¡gos dolgokkal foglalkozik, az itt emlÃ-tett
szombatok a zsidÃ³ Ã©vi Ã¼nnepek szertartÃ¡si szombatjai, â€žamelyek csak Ã¡rnyÃ©kai"
vagy elõkÃ©pei a Krisztusban bekÃ¶vetkezendõknek".[13]

A galÃ¡ciai
levÃ©lben PÃ¡l hasonlÃ³kÃ©ppen tiltakozott a szertartÃ¡sos tÃ¶rvÃ©ny kÃ¶vetelmÃ©nyeinek
betartÃ¡sa ellen. Ezt mondta: â€žMegtartjÃ¡tok a napokat Ã©s hÃ³napokat Ã©s idõket,
meg az esztendõket. FÃ©ltelek titeket, hogy hiÃ¡ba fÃ¡radoztam kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttetek" (Gal
4:10-11).

Sokaknak az a benyomÃ¡suk,
hogy JÃ¡nos a vasÃ¡rnapra utalt, amikor azt mondta,hogy â€žLÃ©lekben valÃ©k ott az
Ãšrnak napjÃ¡n" (Jel 1:10). A Biblia azonban csak egy napot nevez az Ãšr
kÃ¼lÃ¶nleges tulajdonÃ¡nak, Ã©s ez a szombat. Krisztus kijelentette: â€žA hetedik nap
az Ãšrnak, a te Istenednek szombatja" (2MÃ³z 20:10), amelyet kÃ©sõbb â€žszent
napomnak" nevezett (Ã‰sa 58:13 - Ãºj prot. ford.). Krisztus a szombat UrÃ¡nak
nevezte Ã¶nmagÃ¡t (Mk 2:28). Mivel a SzentÃ-rÃ¡sban az egyetlen nap, a hetedik napi
szombat,amelyet az Ãšr sajÃ¡tjÃ¡nak nevez, logikusnak lÃ¡tszik arra a
kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutni, hogy JÃ¡nos a szombatra utalt. Semmilyen bibliai pÃ©lda
nem mutat arra, hogy õ ezt a kifejezÃ©st a hÃ©t elsõ napjÃ¡ra, vagyis a vasÃ¡rnapra
vonatkoztatta volna.[14]

A Biblia
sehol sem parancsolja meg, hogy a hÃ©t bÃ¡rmely napjÃ¡t Ã¼nnepeljÃ¼k a szombat
helyett. A hÃ©t semmilyen mÃ¡s napjÃ¡t nem mondja Ã¡ldottnak vagy szentnek. Az
Ãšjtestamentum sem utal arra, hogy Isten a szombatot a hÃ©t mÃ¡s napjÃ¡val vÃ¡ltotta
fel.
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Ellenkezõleg, a SzentÃ-rÃ¡s
Istennek azt az akaratÃ¡t nyilatkoztatja ki, hogy nÃ©pe az egÃ©sz Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gon
Ã¡t Ã¼nnepelje a szombatot: â€žMint az Ãºj egek Ã©s az Ãºj FÃ¶ld, amelyet Ã©n teremtek,
megÃ¡ll Ã©nelõttem,szÃ³l az Ãšr, azonkÃ©ppen megÃ¡ll a ti magvatok Ã©s nevetek...
HÃ³naprÃ³l hÃ³napra Ã©s szombatrÃ³l szombatra eljõ minden test engem imÃ¡dni, szÃ³l az
Ãšr" (Ã‰sa 66: 22-23).

A
szombat jelentõsÃ©ge. A szombatnak nagy a jelentõsÃ©ge, Ã©s tele van mÃ©ly Ã©s gazdag lelki
tartalommal.

1. A teremtÃ©s Ã¶rÃ¶k emlÃ©kmûve. Amint lÃ¡ttuk, a TÃ-zparancsolat
szerint a szombat elsõdleges jelentõsÃ©ge, hogy a vilÃ¡g teremtÃ©sÃ©re
emlÃ©keztessen (2MÃ³z 20:11-12). Az a parancs, hogy Ã¼nnepeljÃ¼k a hetedik napot,
mint nyugalomnapot, â€želvÃ¡laszthatatlanul kapcsolÃ³dik a teremtÃ©shez, mivel a
szombat intÃ©zmÃ©nye Ã©s a megtartÃ¡sÃ¡ra szÃ³lÃ-tÃ³ parancs a teremtÃ©s cselekmÃ©nyÃ©nek
kÃ¶zvetlen kÃ¶vetkezmÃ©nye. TovÃ¡bbÃ¡, az egÃ©sz emberi csalÃ¡d az Ã-gy megÃ¶rÃ¶kÃ-tett
isteni cselekmÃ©nynek, a teremtÃ©snek kÃ¶szÃ¶nheti lÃ©tÃ©t; kÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen a
szombat parancsÃ¡nak, mint Isten teremtõi hatalmÃ¡rÃ³l valÃ³ megemlÃ©kezÃ©snek
megtartÃ¡sÃ¡t Isten az egÃ©sz emberisÃ©g szÃ¡mÃ¡ra kÃ¶telezõvÃ© teszi."[15] Strong a szombatot olyan â€žÃ¶rÃ¶kÃ¶s
kÃ¶telezettsÃ©gnek" nevezi, amelyet â€žIsten rendelt el a teremtÃ©s cselekmÃ©nyÃ©re
valÃ³ megemlÃ©kezÃ©sÃ¼l."[16]

Azok, akik
megtartottÃ¡k a szombatot, mint a teremtÃ©s emlÃ©kÃ¼nnepÃ©t, ezzel hÃ¡lÃ¡s szÃ-vvel
elismertÃ©k, â€žhogy Isten a TeremtõjÃ¼k Ã©s tÃ¶rvÃ©nyes uralkodÃ³juk; hogy õk kezÃ©nek
alkotÃ¡sai Ã©s hatalmÃ¡nak alÃ¡rendeltjei. TehÃ¡t a szombat intÃ©zmÃ©nye teljesen
emlÃ©keztetõ jellegû az egÃ©sz emberisÃ©g szÃ¡mÃ¡ra. Nincs benne semmi homÃ¡lyos, Ã©s
nem korlÃ¡tozÃ³dik egyetlen nÃ©pre."[17] Ameddig azÃ©rt imÃ¡djuk Istent, mert Õ a mi Teremtõnk, mindaddig a
szombat marad a teremtÃ©s bizonysÃ¡ga Ã©s emlÃ©kÃ¼nnepe.

2. A megvÃ¡ltÃ¡s jelkÃ©pe. Amikor Isten megszabadÃ-totta
Izraelt az egyiptomi rabszolgasÃ¡gbÃ³l, a szombat, ami mÃ¡r akkor a teremtÃ©s emlÃ©kÃ¼nnepe
volt, a szabadulÃ¡s emlÃ©kÃ¼nnepÃ©vÃ© is lett (5MÃ³z 5:15). â€žAz Ãšr azt akarta, hogy a
hetenkÃ©nt ismÃ©tlõdõ Ã©s helyesen megtartott szombati nyugalom folytonosan
feloldozza az embert valamilyen egyiptomi szolgasÃ¡gbÃ³l, amely nem korlÃ¡tozÃ³dik
semmilyen orszÃ¡gra, sem szÃ¡zadra, hanem magÃ¡ban foglal minden orszÃ¡got Ã©s
minden kort. Az embernek ma meg kell szabadulnia abbÃ³l a rabsÃ¡gbÃ³l, amelybe a
kapzsisÃ¡g, nyerÃ©szkedÃ©s, hatalom, tÃ¡rsadalmi egyenlõtlensÃ©g, az Ã¶nzÃ©s Ã©s bûn
sodorja."[18]

A kereszt
kÃ©pe a szombati nyugalmat a megvÃ¡ltÃ¡s kÃ¼lÃ¶nleges jelkÃ©pÃ©vÃ© teszi. â€žArra
emlÃ©keztet, hogy ImmÃ¡nuel kivezetett a bûn rabsÃ¡gÃ¡bÃ³l. Legnagyobb terhÃ¼nk a
reÃ¡nk nehezedõ engedetlensÃ©gÃ¼nk sÃºlya. A szombati nyugalom, amely visszafelÃ©
mutat a sÃ-rban pihenõ Krisztusra, a bûn feletti gyõzelem nyugalmÃ¡ra, a
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keresztÃ©nynek igazi lehetõsÃ©get kÃ-nÃ¡l Krisztus bocsÃ¡natÃ¡nak, bÃ©kÃ©jÃ©nek Ã©s
nyugalmÃ¡nak elfogadÃ¡sÃ¡ra Ã©s megtapasztalÃ¡sÃ¡ra."[19]

3. A megszentelõdÃ©s jele. A szombat Isten Ã¡tformÃ¡lÃ³ erejÃ©nek
jele, a szentsÃ©g vagy megszentelõdÃ©s jele. Az Ãšr kijelentette: â€žAz Ã©n
szombataimat bizony megtartsÃ¡tok; mert jel az Ã©nkÃ¶zÃ¶ttem Ã©s tikÃ¶ztetek
nemzetsÃ©grõl nemzetsÃ©gre, hogy megtudjÃ¡tok,Ã©n vagyok az Ãšr, aki titeket
megszentellek" (2MÃ³z 31:13; vÃ¶. Ez 20:20). A szombat tehÃ¡t Istennek, mint
megszentelõnek a jele is. Mivel az ember Krisztus vÃ©re Ã¡ltal szentelõdhet meg
(Zsid 13:12), a szombat annak is a jele, hogy a hÃ-võ elfogadja Krisztus vÃ©rÃ©t a
bûn bocsÃ¡natÃ¡ra.

Ã‰ppÃºgy, ahogy Isten a
szombatot, szent cÃ©lra kÃ¼lÃ¶nÃ-tette el, nÃ©pÃ©t is elkÃ¼lÃ¶nÃ-ti szent cÃ©lra - hogy
kÃ¼lÃ¶nleges tanÃºja legyen. Azon a napon Istennel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼k szentsÃ©ghez
vezet; megtanuljÃ¡k, hogy ne a sajÃ¡t erõforrÃ¡saikra, hanem Istenre
tÃ¡maszkodjanak, aki megszenteli õket.

â€žAz az
erõ, amely mindent teremtett, ugyanaz az erõ, amely ÃºjjÃ¡teremti a lelket a maga
kÃ©pmÃ¡sÃ¡ra. A szombat a megszentelõdÃ©s jele azok szÃ¡mÃ¡ra, akik megszentelik. Az
igazi megszentelõdÃ©s Ã¶sszhang Istennel, vele valÃ³ egysÃ©g jellemben. Erre az Õ
jellemÃ©t tÃ¼krÃ¶zõ elvek irÃ¡nti engedelmessÃ©ggel lehet eljutni. Ã‰s a szombat az engedelmessÃ©g
jele. Aki szÃ-vbõl engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az engedelmeskedni
fog az egÃ©sz tÃ¶rvÃ©nynek. EngedelmessÃ©g Ã¡ltal szentelõdik meg."[20]

4. A hûsÃ©g jele. Ahogy Isten Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va hûsÃ©gÃ©t
prÃ³bÃ¡ra tette az Ã‰denkert kÃ¶zepÃ©be helyezett, jÃ³ Ã©s gonosz tudÃ¡sÃ¡nak fÃ¡jÃ¡val,
ugyanÃºgy minden ember Isten irÃ¡nti hûsÃ©gÃ©t prÃ³bÃ¡ra fogja tenni a TÃ-zparancsolat
kÃ¶zepÃ©be helyezett szombatparancs.

A SzentÃ-rÃ¡s
kinyilatkoztatja azt, hogy a mÃ¡sodik advent elõtt az egÃ©sz vilÃ¡g kÃ©t csoportra
oszlik: azokra, akik hûsÃ©gesek, Ã©s â€žmegtartjÃ¡k Isten parancsolatait Ã©s JÃ©zus
hitÃ©t", Ã©s azokra, akik imÃ¡djÃ¡k â€ža fenevadat Ã©s annak kÃ©pÃ©t" (Jel 14:12, 9).
Akkor Isten igazsÃ¡ga naggyÃ¡ lesz a vilÃ¡g elõtt, Ã©s vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lik, hogy a
SzentÃ-rÃ¡s hetedik napi szombatjÃ¡nak engedelmes megtartÃ¡sa bizonyÃ-tja a Teremtõ
irÃ¡nti hûsÃ©get.

5. A kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã¡polÃ¡sÃ¡nak ideje. Isten az Ã¡llatokat az emberisÃ©g
tÃ¡rsaivÃ¡ teremtette (1MÃ³z 1:24-25). A magasabb szintû tÃ¡rsas viszony
kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra Isten egymÃ¡snak adta a fÃ©rfit Ã©s a nõt (1MÃ³z 1:18-25). A
szombattal pedig Isten olyan ajÃ¡ndÃ©kot adott az emberisÃ©gnek, amely a tÃ¡rsas
viszony legmagasabb formÃ¡jÃ¡t, Isten tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡t kÃ-nÃ¡lja. Isten nem Ãºgy alkotta
az embereket, hogy csak az Ã¡llatok tÃ¡rsai legyenek, mÃ©g csak nem is kizÃ¡rÃ³lag
az emberi lÃ©nyekÃ©. Isten a maga szÃ¡mÃ¡ra teremtette õket.
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A szombat az, amikor
kÃ¼lÃ¶nleges mÃ³don megtapasztaljuk Isten jelenlÃ©tÃ©t. Ha nem lenne szombat,
mindenki vÃ©g nÃ©lkÃ¼l dolgozna Ã©s verejtÃ©kezne. Minden nap egyforma lenne, Ã©s
vilÃ¡gi cÃ©lokat szolgÃ¡lna. De amikor a szombat megÃ©rkezik, remÃ©nyt, Ã¶rÃ¶met hoz,
cÃ©lt ad, Ã©s bÃ¡torÃ-t. Idõt ad arra, hogy az istentisztelet, imÃ¡dkozÃ¡s, Ã©neklÃ©s,
az Ige tanulÃ¡sa Ã©s hirdetÃ©se, az evangÃ©lium terjesztÃ©se ÃºtjÃ¡n kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe
jussunk Istennel. A szombat lehetõsÃ©get ad Isten jelenlÃ©tÃ©nek megtapasztalÃ¡sÃ¡ra.

6. A hit Ã¡ltatai megigazulÃ¡s jele. A keresztÃ©nyek elõtt vilÃ¡gos, hogy
az igazsÃ¡got õszintÃ©n keresõ, lelkiismeretes nem keresztÃ©nyekkel a SzentlÃ©lek
meg tudja Ã©rtetni Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek Ã¡ltalÃ¡nos elveit (RÃ³m 2:14-16). Ez a
magyarÃ¡zata annak, hogy miÃ©rt gyakoroljÃ¡k nem keresztÃ©nyek is a szombattÃ³l
bizonyos fokig elÃ¼tõ kilenc parancsolatot. De nem ez a helyzet a
szombatparanccsal.

Sokan belÃ¡tjÃ¡k, miÃ©rt van
szÃ¼ksÃ©g hetenkÃ©nt egynapi pihenÃ©sre, de sokszor nehezen Ã©rtik meg, miÃ©rt helyes
Ã©s dicsÃ©retes a hÃ©t hat napjÃ¡n dolgozni, de bûn a hetedik napon. A termÃ©szet
nem nyÃºjt semmilyen alapot a hetedik nap megtartÃ¡sÃ¡ra. A bolygÃ³k keringenek a
pÃ¡lyÃ¡jukon, a nÃ¶vÃ©nyek nõnek, esõ Ã©s napfÃ©ny vÃ¡ltja egymÃ¡st, Ã©s az Ã¡llatok Ãºgy
viselkednek, mintha minden nap egyforma lenne. MiÃ©rt kell akkor az embernek a
hetedik napi szombatot megtartani? â€žA keresztÃ©nyek szÃ¡mÃ¡ra csak egy oka van
ennek, Ã©s semmi mÃ¡s, de ez az ok elÃ©g: Isten mondta."[21]

Csak Isten
kÃ¼lÃ¶n kinyilatkoztatÃ¡sa alapjÃ¡n Ã©rthetik meg az emberek, mi az oka a hetedik
nap megÃ¼nneplÃ©sÃ©nek. Azok, akik megtartjÃ¡k a hetedik napot, hitbõl Ã©s Krisztus
irÃ¡nti feltÃ©tlen bizalombÃ³l teszik, aki megparancsolta a szombat
megszentelÃ©sÃ©t. A szombat megtartÃ¡sÃ¡val a hÃ-võk kifejezik, hogy kÃ©szek Isten
akarata, Ã©s nem a sajÃ¡t dÃ¶ntÃ©sÃ¼k szerint Ã©lni.

A hÃ-võk a hetedik nap
megÃ¼nneplÃ©sÃ©vel nem sajÃ¡t megigazÃ-tÃ¡sukra tÃ¶rekszenek, hanem a szombatot
Krisztussal, a Teremtõvel Ã©s MegvÃ¡ltÃ³val valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼k eredmÃ©nyekÃ©nt tartjÃ¡k
meg.[22] A szombatÃ¼nneplÃ©s Krisztus igaz
voltÃ¡nak a hÃ-võ megigazulÃ¡sÃ¡ban Ã©s megszentelõdÃ©sÃ©ben jelentkezõ eredmÃ©nye,
igazolva, hogy megszabadultak a bûn szolgasÃ¡gÃ¡bÃ³l, Ã©s felÃ¶ltÃ¶ztÃ©k Krisztus
tÃ¶kÃ©letes igazsÃ¡gÃ¡t.

â€žAz almafa
nem azÃ©rt lesz almafa, mert almÃ¡t terem. Elõbb almafÃ¡vÃ¡ kell lennie. AzutÃ¡n
termÃ©szetes, hogy almÃ¡t terem. Az igazi keresztÃ©ny sem azÃ©rt tartja meg a
szombatot vagy a tÃ¶bbi kilenc elõÃ-rÃ¡st, hogy Ã¶nmagÃ¡t megigazÃ-tsa. Hanem ez
annak a megigazultsÃ¡gnak a termÃ©szetes gyÃ¼mÃ¶lcse, amelyben Krisztus rÃ©szesÃ-ti.
Aki Ã-gy tartja meg a szombatot, az nem tÃ¶rvÃ©nyeskedõ, mert a hetedik nap kÃ¼lsõ
megtartÃ¡sa a hÃ-võ megigazulÃ¡sÃ¡nak Ã©s megszentelõdÃ©sÃ©nek belsõ Ã©lmÃ©nyÃ©t jelzi.
EnnÃ©lfogva az igaz szombatÃ¼nneplõ nem azÃ©rt nem cselekszik tiltott dolgokat
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szombaton, hogy elnyerje Isten kegyÃ©t, hanem mert szereti Istent, Ã©s a
szombatot olyannÃ¡ akarja tenni, ami a lehetõ legszorosabb kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe vonja
Istennel."[23]

SzombatÃ¼nneplÃ©sÃ¼nk
arrÃ³l tanÃºskodik, hogy nem a sajÃ¡t cselekedeteinkre tÃ¡maszkodunk, Ã©s hogy
tudjuk, egyedÃ¼l Krisztus, a Teremtõ menthet meg bennÃ¼nket. ValÃ³ban, â€žaz igazi
szombatÃ¼nneplÃ©s lelkÃ¼lete a bennÃ¼nket Ãºj emberekkÃ© formÃ¡lÃ³ JÃ©zus Krisztus, a
Teremtõ Ã©s MegvÃ¡ltÃ³ irÃ¡nti pÃ¡ratlan szeretetrõl tanÃºskodik. Ez teszi a
megfelelõ nap megfelelõ mÃ³don valÃ³ megtartÃ¡sÃ¡t a hit Ã¡ltali megigazulÃ¡s
jelÃ©vÃ©."[24]

7. A Krisztusban valÃ³ nyugalom jelkÃ©pe.
A szombat,
amely emlÃ©keztette Izraelt arra, hogy Isten EgyiptombÃ³l kiszabadÃ-totta nÃ©pÃ©t,
Ã©s megnyugvÃ¡st adott neki a fÃ¶ldi KÃ¡naÃ¡nban, megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztette annak a kornak
megvÃ¡ltottait a kÃ¶rnyezõ nÃ©pektõl. A szombat ugyanÃ-gy jele annak is, hogy Isten
a megvÃ¡ltottakat a bûntõl megszabadÃ-tja, Ã©s nyugalommal ajÃ¡ndÃ©kozza meg, s
elkÃ¼lÃ¶nÃ-ti a vilÃ¡gtÃ³l.

Aki belÃ©p az Isten Ã¡ltal
felkÃ-nÃ¡lt nyugalomba, az â€žmegnyugodott cselekedeteitõl, amikÃ©ppen Isten is a
magÃ¡Ã©itÃ³l" (Zsid 4:10). â€žEz a nyugalom lelki nyugalom, â€žsajÃ¡t
cselekedeteink"-tõl valÃ³ megnyugvÃ¡s, a bûn elhagyÃ¡sa. Ebbe a nyugalomba hÃ-vja
nÃ©pÃ©t Isten, Ã©s ez az a nyugalom, amelynek jelkÃ©pe a szombat is, Ã©s a KÃ¡naÃ¡n
is."[25]

Amikor
Isten befejezte a teremtÃ©s munkÃ¡jÃ¡t, Ã©s megpihent a hetedik napon,Ã•dÃ¡mnak Ã©s
Ã‰vÃ¡nak a szombattal lehetõsÃ©get kÃ-nÃ¡lt arra, hogy megpihenjen õbenne. BÃ¡r õk
elbuktak, nem vÃ¡ltozik Isten eredeti szÃ¡ndÃ©ka; ma is ezt a nyugalmat kÃ-nÃ¡lja az
emberisÃ©gnek. A szombat a bûnbeesÃ©s utÃ¡n is e nyugalom emlÃ©keztetõje maradt.
â€žÃ•gy tesz a hetedik napi szombat megszentelÃ©se nemcsak Isten, a mindensÃ©g
Teremtõje irÃ¡nti hitrõl bizonysÃ¡got, hanem az abban valÃ³ hitrõl is, hogy Õ Ã¡t
tudja formÃ¡lni az Ã©letet, Ã©s alkalmassÃ¡ tudja tenni az embert arra az Ã¶rÃ¶k
nyugalomra, amelyet eredetileg a FÃ¶ld lakÃ³inak adni akart."[26]

Isten
megÃ-gÃ©rte ezt a lelki nyugalmat a testi Izraelnek. BÃ¡r nem lÃ©ptek be abba,
Isten meghÃ-vÃ¡sa most is Ã©rvÃ©nyes: â€žAnnakokÃ¡Ã©rt megvan a szombatja az Isten
nÃ©pÃ©nek" (Zsid 4:9). Azoknak, akik szeretnÃ©nek belÃ©pni ebbe a nyugalomba,
â€želõszÃ¶r hit Ã¡ltal be kell lÃ©pniÃ¼k Isten lelki â€žnyugalmÃ¡ba", a lÃ©lek bûntõl
valÃ³ megnyugvÃ¡sÃ¡nak, Ã©s nem az Ã¶nerõbõl Ã¼dvÃ¶ssÃ©gre tÃ¶rekvÃ©sÃ©nek nyugalmÃ¡ba".[27]

Az Ãšjtestamentum
figyelmezteti a keresztÃ©nyt, hogy ne vÃ¡rjon addig, amÃ-g megtapasztalja ezt a
kegyelem Ã©s hit Ã¡ltali megnyugvÃ¡st, mert a â€žma" az alkalmas idõ a belÃ©pÃ©sre
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(Zsid 4:7; 3:13). Akik belÃ©ptek ebbe a nyugalomba - a JÃ©zus Krisztusba vetett
hit Ã¡ltal kapott megmentõ kegyelembe -, nem igyekeznek tÃ¶bbÃ© arra, hogy a sajÃ¡t
cselekedeteik Ã¡ltal igazuljanak meg. Ã•gy lesz a hetedik napi szombat
megÃ¼nneplÃ©se az evangÃ©lium nyugalmÃ¡ba valÃ³ belÃ©pÃ©s jelkÃ©pe.

KÃ-sÃ©rletek az istentisztelet napjÃ¡nak megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡ra

Mivel a
szombat nagyon fontos szerepet jÃ¡tszik Istennek, mint Teremtõnek Ã©s MegvÃ¡ltÃ³nak
az imÃ¡dÃ¡sÃ¡ban, nem meglepõ, hogy SÃ¡tÃ¡n totÃ¡lis hÃ¡borÃºt indÃ-tott e szent
intÃ©zmÃ©ny megdÃ¶ntÃ©sÃ©re.

A Biblia sehol sem ad
engedÃ©lyt az istentisztelet e napjÃ¡nak megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡ra,amelyet Isten az
Ã‰denben alapÃ-tott, Ã©s a SÃ-nai-hegyen Ãºjra meghirdetett. Ezt olyan keresztÃ©nyek
is felismertÃ©k, akik vasÃ¡rnapot Ã¼nnepelnek. James Gibbons, katolikus bÃ-boros
ezt Ã-rta: â€žElolvashatod a BibliÃ¡t MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©tõl a JelenÃ©sek kÃ¶nyvÃ©ig, Ã©s
egyetlen olyan sort sem fogsz talÃ¡lni, amely feljogosÃ-t a vasÃ¡rnap
megszentelÃ©sÃ©re." A SzentÃ-rÃ¡s a szombat vallÃ¡si megtartÃ¡sÃ¡t teszi kÃ¶telezõvÃ©.[28]

A
protestÃ¡ns A. T. Lincoln beismerte: â€žNem lehet az Ãšjtestamentummal igazolni azt
a hiedelmet, hogy Isten a feltÃ¡madÃ¡stÃ³l kezdve az elsõ napot rendelte el
szombatkÃ©nt valÃ³ Ã¼nneplÃ©sre."[29] Elismerte: â€žHetedik napi szombatosnak lenni az egyetlen kÃ¶vetkezetes
eljÃ¡rÃ¡s mindazok szÃ¡mÃ¡ra, akik valljÃ¡k, hogy mint erkÃ¶lcsi tÃ¶rvÃ©ny, az egÃ©sz
TÃ-zparancsolat kÃ¶telezõ."[30]

Ha nincs
bibliai bizonyÃ-tÃ©k arra, hogy Krisztus vagy tanÃ-tvÃ¡nyai az istentisztelet
napjÃ¡t megvÃ¡ltoztattÃ¡k, mikÃ©nt lehetsÃ©ges, hogy sok keresztÃ©ny a vasÃ¡rnapot
fogadja el a szombat helyett?

A vasÃ¡rnap
Ã¼nneplÃ©sÃ©nek keletkezÃ©se. Az istentisztelet napjÃ¡nak szombatrÃ³l vasÃ¡rnapra valÃ³
Ã¡thelyezÃ©se fokozatosan tÃ¶rtÃ©nt. Nincs bizonyÃ-tÃ©k arra, hogy a keresztÃ©nyek a
mÃ¡sodik szÃ¡zad elõtt vasÃ¡rnap tartottÃ¡k volna hetenkÃ©nti istentiszteletÃ¼ket, de
arra van bizonyÃ-tÃ©k, hogy a mÃ¡sodik szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©re egyes keresztÃ©nyek Ã¶nkÃ©nt
Ã¼nnepeltÃ©k a vasÃ¡rnapot istentiszteleti napkÃ©nt, de nem nyugalomnapkÃ©nt.[31]

A rÃ³mai
gyÃ¼lekezet, amely tÃºlnyomÃ³an pogÃ¡nyokbÃ³l lett keresztÃ©nyekbõl Ã¡llt (RÃ³m 11:13),
Ã©len jÃ¡rt a vasÃ¡rnapi istentisztelet bevezetÃ©sÃ©ben. RÃ³mÃ¡ban, a birodalom
fõvÃ¡rosÃ¡ban erõs zsidÃ³ellenessÃ©g alakult ki, ami az idõ mÃºlÃ¡sÃ¡val csak fokozÃ³dott.
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E zsidÃ³ellenessÃ©g ellenhatÃ¡sakÃ©nt a vÃ¡ros keresztÃ©nyei megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni magukat a zsidÃ³ktÃ³l. Elhagytak a zsidÃ³kÃ©val kÃ¶zÃ¶s
szokÃ¡saikbÃ³l, Ã©s kezdtÃ©k feladni a szombat tiszteletÃ©t, lÃ©pÃ©seket tÃ©ve a
vasÃ¡rnap kizÃ¡rÃ³lagos megtartÃ¡sa felÃ©.[32]

A mÃ¡sodik
szÃ¡zadtÃ³l az Ã¶tÃ¶dikig, bÃ¡r a vasÃ¡rnap tekintÃ©lye nõtt, a keresztÃ©nyek majdnem
az egÃ©sz rÃ³mai birodalomban tovÃ¡bbra is megÃ¼nnepeltÃ©k a hetedik napi szombatot.
SzÃ³kratÃ©sz, az Ã¶tÃ¶dik szÃ¡zadi tÃ¶rtÃ©nÃ©sz, ezt Ã-rta: â€žAz egÃ©sz vilÃ¡gon majdnem
minden gyÃ¼lekezet minden hÃ©t szombatjÃ¡n megtartja a szent misztÃ©riumokat, de
Alexandria Ã©s RÃ³ma keresztÃ©nyei valamilyen õsi hagyomÃ¡ny alapjÃ¡n ezekkel
felhagytak."[33]

A negyedik
Ã©s Ã¶tÃ¶dik szÃ¡zadban sok keresztÃ©ny mind szombaton, mind vasÃ¡rnap
istentiszteletet tartott. Sozomen, e kor egy mÃ¡sik tÃ¶rtÃ©nÃ©sze, ezt Ã-rta: â€žA nÃ©p
KonstantinÃ¡polyban Ã©s majdnem mindenÃ¼tt Ã¶sszejÃ¶n szombaton Ã©s a hÃ©t elsõ napjÃ¡n
is, amely szokÃ¡st soha nem gyakoroltÃ¡k RÃ³mÃ¡ban, sem AlexandriÃ¡ban."[34]

Ezek a hivatkozÃ¡sok
mutatjÃ¡k, hogy RÃ³ma vezetõ szerepet jÃ¡tszott a szombatÃ¼nneplÃ©s mellõzÃ©sÃ©ben.

Vajon
azok, akik felhagytak a hetedik napi istentisztelettel, miÃ©rt a vasÃ¡rnapot
vÃ¡lasztottÃ¡k, Ã©s nem a hÃ©t mÃ¡s napjÃ¡t? Az egyik fõ Ã©rv az volt, hogy Krisztus
vasÃ¡rnap tÃ¡madt fel; Ã©s Ã¡llÃ-tÃ³lag Krisztus adott felhatalmazÃ¡st az e napi
istentiszteletre. â€žDe bÃ¡rmilyen furcsÃ¡nak is tûnik, a mÃ¡sodik Ã©s harmadik
szÃ¡zad egyetlen Ã-rÃ³ja soha egyetlen, a vasÃ¡rnap szombat helyetti megtartÃ¡sÃ¡ra
feljogosÃ-tÃ³ Biblia-verset sem idÃ©zett. Sem BarnabÃ¡s, sem IgnÃ¡cius, sem
Justinius, sem IrÃ©neus, sem TertulliÃ¡n, sem RÃ³mai Kelemen, sem Alexandriai
Kelemen, sem OrigenÃ©sz, sem CipriÃ¡n, sem Viktorinus, sem mÃ¡s Krisztus korabeli
Ã-rÃ³ nem tudott semmi ilyen utalÃ¡srÃ³l, sem JÃ©zustÃ³l, sem a Biblia bÃ¡rmely
rÃ©szÃ©bõl."[35]

A nÃ©pszerûsÃ©g
Ã©s annak hatÃ¡sa, hogy a pogÃ¡ny rÃ³maiak napimÃ¡datÃ¡val Ã¶sszhangban volt a
vasÃ¡rnap, kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l hozzÃ¡jÃ¡rult e napnak az istentisztelet napjakÃ©nt valÃ³
egyre terjedõ elfogadÃ¡sÃ¡hoz. A napimÃ¡dat fontos szerepet jÃ¡tszott az egÃ©sz
Ã³kori vilÃ¡gban. Ez volt â€ža rÃ³mai vallÃ¡s egyik legrÃ©gibb alkotÃ³eleme". A keleti
napkultusz kÃ¶vetkeztÃ©ben â€ža Kr. u. mÃ¡sodik szÃ¡zad elejÃ©tõl a Sol invictus kultusza
volt az uralkodÃ³ RÃ³mÃ¡ban Ã©s a birodalom mÃ¡s rÃ©szÃ©n is."[36]

Ez a
nÃ©pszerû vallÃ¡s az Ãºj hÃ-võkÃ¶n keresztÃ¼l hatÃ¡ssal volt az õsegyhÃ¡zra. â€žA
pogÃ¡nysÃ¡gbÃ³l megtÃ©rt keresztÃ©nyek Ã¡llandÃ³an csÃ¡bÃ-tottÃ¡k a hÃ-võket a Nap
tiszteletÃ©re. Ezt nemcsak az jelzi, hogy az egyhÃ¡zatyÃ¡k sokszor kifogÃ¡soltÃ¡k
ezt a gyakorlatot, hanem az is, hogy a napimÃ¡dat visszatÃ¼krÃ¶zõdik a keresztÃ©ny
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liturgiÃ¡ban.[37]

A negyedik
szÃ¡zad tanÃºja volt a vasÃ¡rnaptÃ¶rvÃ©ny bevezetÃ©sÃ©nek. ElõszÃ¶r polgÃ¡ri jellegû
vasÃ¡rnaptÃ¶rvÃ©nyt adtak ki, majd jÃ¶ttek a vallÃ¡si jellegûek. Konstantin csÃ¡szÃ¡r
Kr. u. 321. mÃ¡rcius 7-Ã©n bocsÃ¡totta ki az elsõ polgÃ¡ri vasÃ¡rnaptÃ¶rvÃ©nyt. Tekintettel
arra, hogy a vasÃ¡rnap nÃ©pszerû volt a pogÃ¡ny napimÃ¡dÃ³k kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s sok
keresztÃ©ny is tisztelte, Konstantin azt remÃ©lte, hogy a vasÃ¡rnap Ã¼nnepnappÃ¡
tÃ©telÃ©vel biztosÃ-thatja kormÃ¡nya rÃ©szÃ©re e kÃ©t vÃ¡lasztÃ³testÃ¼let tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡t.[38]

Konstantin
vasÃ¡rnaptÃ¶rvÃ©nye tÃ¼krÃ¶zte a csÃ¡szÃ¡r napimÃ¡dÃ³i mÃºltjÃ¡t. Ã•gy szÃ³l a tÃ¶rvÃ©ny: â€žA
Nap tiszteletre mÃ©ltÃ³ napjÃ¡n (venerabili die solis) az elÃ¶ljÃ¡rÃ³k Ã©s
vÃ¡roslakÃ³k pihenjenek, Ã©s minden mûhely zÃ¡rva legyen. De vidÃ©ken a
mezõgazdasÃ¡gi munkÃ¡soknak a tÃ¶rvÃ©ny megengedi, hogy dolgozzanak vasÃ¡rnap."[39]

NÃ©hÃ¡ny
Ã©vtizeddel kÃ©sõbb az egyhÃ¡z kÃ¶vette Konstantin pÃ©ldÃ¡jÃ¡t. A laodiceai zsinat
(kb. Kr. u. 364-ben), amely, bÃ¡r nem egyetemes, de rÃ³mai katolikus tanÃ¡cskozÃ¡s
volt, kiadta az elsõ egyhÃ¡zi vasÃ¡rnaptÃ¶rvÃ©nyt. A 29. kÃ¡nonban az egyhÃ¡z
megkÃ¶vetelte a keresztÃ©nyektõl, hogy tiszteljÃ©k a vasÃ¡rnapot, Ã©s â€žha lehet, ne
dolgozzanak azon a napon", de kifogÃ¡st emelt a szombati pihenÃ©s ellen, Ã©s
elrendelte, hogy a keresztÃ©nyek ne â€žtÃ©tlenkedjenek szombaton (gÃ¶rÃ¶gÃ¼l sabbaton),
hanem dolgozzanak azon a napon."[40]

Kr. u.
538-ban, abban az Ã©vben, amelyben a prÃ³fÃ©ciÃ¡ban jelzett 1260 esztendõ
elkezdõdÃ¶tt (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 13. fejezetÃ©t), a RÃ³mai Katolikus Harmadik OrlÃ©ans-i
zsinat kiadott mÃ©g a KonstantinÃ©nÃ¡l is szigorÃºbb tÃ¶rvÃ©nyt. E zsinat 28. kÃ¡nonja
kimondja: vasÃ¡rnap mÃ©g â€ža mezõgazdasÃ¡gi munkÃ¡t is fÃ©lre kell tenni, hogy az
embereket ne akadÃ¡lyozza a templom lÃ¡togatÃ¡sÃ¡ban".[41]

A
vÃ¡ltoztatÃ¡s megjÃ¶vendÃ¶lÃ©se. A Biblia kinyilatkoztatja, hogy a vasÃ¡rnap keresztÃ©nyi
intÃ©zmÃ©nykÃ©nt valÃ³ megtartÃ¡sa â€ža tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©s titkos bûnÃ©hez" vezethetõ vissza
(2Thessz 2:7), amely mÃ¡r PÃ¡l korÃ¡ban is mûkÃ¶dÃ¶tt (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 13. fejezetÃ©t).
DÃ¡niel 7. fejezete prÃ³fÃ©ciÃ¡jÃ¡n keresztÃ¼l Isten megmutatta, hogy elõre tudott az
istentisztelet napjÃ¡nak megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡rÃ³l.

DÃ¡niel lÃ¡tomÃ¡sa az Isten
nÃ©pe Ã©s tÃ¶rvÃ©nye elleni tÃ¡madÃ¡st mutatja be. A kis szarv (Jel 13:1-10-ben pedig
egy fenevad) Ã¡ltal Ã¡brÃ¡zolt tÃ¡madÃ³ hatalom a nagy hitehagyÃ¡st idÃ©zi elõ a
keresztÃ©ny egyhÃ¡zon belÃ¼l (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 12. fejezetÃ©t). A kis szarv, amely a
negyedik fenevadbÃ³l tÃ¡mad, Ã©s RÃ³ma bukÃ¡sa utÃ¡n fõ Ã¼ldÃ¶zõ hatalommÃ¡ lesz (lÃ¡sd a
18. fejezetet), megkÃ-sÃ©rli megvÃ¡ltoztatni â€žaz idõket Ã©s a tÃ¶rvÃ©nyt" (DÃ¡n 7:25).
Ennek a hitehagyÃ³ hatalomnak sikerÃ¼l a vilÃ¡g nagy rÃ©szÃ©t megtÃ©vesztenie, de az
Ã-tÃ©let vÃ©gÃ¼l ellene fog dÃ¶nteni (DÃ¡n 7:11, 22, 26). A vÃ©gsõ megprÃ³bÃ¡ltatÃ¡s
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idejÃ©n Isten kÃ¶zbelÃ©p nÃ©pe Ã©rdekÃ©ben, Ã©s megszabadÃ-tja õket (DÃ¡n 12:1-3).

Ez a
prÃ³fÃ©cia csak egyetlen hatalomra illik rÃ¡ a keresztÃ©nysÃ©gen belÃ¼l. Csak
egyetlen vallÃ¡si szervezet van, amely azt Ã¡llÃ-tja, hogy joga van Isten
tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡ra. FigyeljÃ¼k meg, hogy a rÃ³mai katolikus hatÃ³sÃ¡gok
mire tartottak igÃ©nyt a tÃ¶rtÃ©nelem sorÃ¡n:

Kr. u. 1400 kÃ¶rÃ¼l Petrus
de Ancharano azt Ã¡llÃ-totta, hogy â€ža pÃ¡pa megvÃ¡ltoztathatja Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©t,
mert hatalma nem embertõl, hanem Istentõl van, Ã©s Isten helyett cselekszik a
fÃ¶ldÃ¶n, teljes joggal kÃ¶tve meg Ã©s oldozva fel nyÃ¡jÃ¡t".[42]

E
megdÃ¶bbentõ Ã¡llÃ-tÃ¡s hatÃ¡sa bebizonyosodott a reformÃ¡ciÃ³ idejÃ©n. Luther
kifejtette, hogy nem az egyhÃ¡zi hagyomÃ¡ny, hanem a SzentÃ-rÃ¡s irÃ¡nyÃ-tja az
Ã©letÃ©t. Jelszava a Sola Scriptura - â€žEgyedÃ¼l a Biblia" volt. John Eck, a
rÃ³mai katolikus vallÃ¡s egyik legfõbb vÃ©delmezõje, bÃ-rÃ¡lta Luthernek ezt a
kijelentÃ©sÃ©t, azt Ã¡llÃ-tva, hogy az egyhÃ¡z tekintÃ©lye a Biblia felett Ã¡ll.
Feladta a leckÃ©t Luthernek a bibliai szombat Ã©s vasÃ¡rnap megtartÃ¡sÃ¡nak
felcserÃ©lÃ©sÃ©vel kapcsolatban. Ezt mondta Eck: â€žA SzentÃ-rÃ¡s ezt tanÃ-tja:
â€žMegemlÃ©kezzÃ©l a szombatnaprÃ³l, hogy megszenteljed azt. Hat napon Ã¡t
munkÃ¡lkodjÃ¡l, Ã©s vÃ©gezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Ãšrnak, a te
Istenednek szombatja" stb. De az egyhÃ¡z a sajÃ¡t hatalma alapjÃ¡n a szombatot
vasÃ¡rnapra vÃ¡ltoztatta, amire Ã¶nnek [Luthernek] nincs szentÃ-rÃ¡si szÃ¶vege."[43]

A tridenti
zsinaton (1545-1563), amelyet a pÃ¡pa a protestantizmus megdÃ¶ntÃ©sÃ©re hÃ-vott
Ã¶ssze, Reggio Ã©rseke, Gaspare de Fosso, Ãºjra elõhozta ezt a kÃ©rdÃ©st. â€žTehÃ¡t az
egyhÃ¡z tekintÃ©lyÃ©t - mondta - a legvilÃ¡gosabban a SzentÃ-rÃ¡s vilÃ¡gÃ-tja meg, mert
mÃ-g egyrÃ©szt (az egyhÃ¡z) ajÃ¡nlja, isteninek nyilvÃ¡nÃ-tja (Ã©s) olvasÃ¡sra kÃ-nÃ¡lja
nekÃ¼nk...mÃ¡srÃ©szt az Ãšr Ã¡ltal a SzentÃ-rÃ¡sban tanÃ-tott tÃ¶rvÃ©nyes elõÃ-rÃ¡sok
megszûntek ugyanannak a hatalomnak (egyhÃ¡z) alapjÃ¡n. A szombat, a legdicsõbb
nap a tÃ¶rvÃ©nyben, az Ãšr napjÃ¡ra vÃ¡ltozott... Ezek Ã©s mÃ¡s hasonlÃ³ dolgok nem
Krisztus tanÃ-tÃ¡sa alapjÃ¡n vÃ¡ltoztak meg (mert Õ azt mondja, hogy a tÃ¶rvÃ©ny
betÃ¶ltÃ©sÃ©Ã©rt, Ã©s nem megsemmisÃ-tÃ©sÃ©Ã©rt jÃ¶tt), hanem azokat az egyhÃ¡z hatalma
vÃ¡ltoztatta meg."[44]

Tartja-e
mÃ©g az egyhÃ¡z ezt az Ã¡llÃ¡spontjÃ¡t? A The Convert's Catechism of Catholic
Doctrine 1977. Ã©vi kiadÃ¡sa tartalmazza e kÃ©rdÃ©sek Ã©s vÃ¡laszok sorÃ¡t.

â€žKÃ©rdÃ©s: Melyik a
nyugalomnap?"
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â€žVÃ¡lasz: A
szombat a nyugalomnap."

â€žKÃ©rdÃ©s: MiÃ©rt
tartjuk a szombat helyett a vasÃ¡rnapot?"

â€žVÃ¡lasz:
AzÃ©rt tartjuk a szombat helyett a vasÃ¡rnapot, mert a katolikus egyhÃ¡z Ã¡ttette
az Ã¼nnepet szombatrÃ³l vasÃ¡rnapra."[45]

John A.
O'Brien, rÃ³mai katolikus tudÃ³s The Faith of Millions (1974) cÃ-mû
nagysikerû kÃ¶nyve szerint erre a sÃºlyos megÃ¡llapÃ-tÃ¡sra jutott: â€žMivel a Biblia
a szombatot, Ã©s nem a vasÃ¡rnapot Ã-rta elõ, nem furcsa, miszerint nem
katolikusok, akik Ã¡llÃ-tjÃ¡k, hogy vallÃ¡sukat kÃ¶zvetlenÃ¼l a BibliÃ¡bÃ³l, Ã©s nem az
egyhÃ¡ztÃ³l veszik, a vasÃ¡rnapot Ã¼nneplik a szombat helyett? Igen, ez
kÃ¶vetkezetlensÃ©g." A vasÃ¡rnapÃ¼nneplÃ©s szokÃ¡sa - mondta - a katolikus egyhÃ¡z
tekintÃ©lyÃ©n alapszik, nem pedig egy kifejezett bibliai szÃ¶vegen. Ez az Ã¼nneplÃ©s
megmarad, hogy emlÃ©keztessen arra az anyaszentegyhÃ¡zra, amelybõl a nem
katolikus szektÃ¡k kivÃ¡ltak- mint az a fiÃº, aki elszÃ¶kÃ¶tt otthonÃ¡bÃ³l, de mÃ©g a
zsebÃ©ben hordja anyja kÃ©pÃ©t vagy egy hajfÃ¼rtjÃ©t."[46]

Az ezekre
az elõjogokra valÃ³ igÃ©ny a prÃ³fÃ©cia megvalÃ³sulÃ¡sa, Ã©s ez segÃ-t azonosÃ-tani a
kicsiny szarvval jelzett hatalmat.

A szombat
helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sa. Ã‰saiÃ¡s
kÃ¶nyve 56. Ã©s 58. fejezetÃ©ben Isten szombatreformra szÃ³lÃ-tja fel Izraelt.
MegjÃ¶vendÃ¶li, milyen csodÃ¡latos dolog lesz, amikor nyÃ¡ja kÃ¶zÃ©sereglenek a
pogÃ¡nyok (Ã‰sa 56:8), Ã©s ennek az Ã¼dvÃ¶ssÃ©get szolgÃ¡lÃ³ missziÃ³nak a sikerÃ©t a
szombat megszentelÃ©sÃ©vel kapcsolja Ã¶ssze (Ã‰sa 56:1-2, 6-7).

Isten
gondosan kÃ¶rÃ¼lÃ-rja nÃ©pÃ©nek ezt a kÃ¼lÃ¶nleges munkÃ¡jÃ¡t. BÃ¡r kÃ¼ldetÃ©sÃ¼k az egÃ©sz
vilÃ¡gnak szÃ³l, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen olyan embercsoportra irÃ¡nyul, amely hÃ-võnek vallja
magÃ¡t, de valÃ³jÃ¡ban nem tartja be Isten elõÃ-rÃ¡sait (Ã‰sa 58:1-2). Isten e
szavakkal fejezi ki megbÃ-zatÃ¡sÃ¡t azokhoz az Ã¡llÃ-tÃ³lagos hÃ-võkhÃ¶z: â€žMegÃ©pÃ-tik
fiaid a rÃ©gi romokat, az emberÃ¶ltõk alapzatait felrakod, Ã©s neveztetel romlÃ¡s
Ã©pÃ-tõjÃ©nek, Ã¶svÃ©nyek megÃºjÃ-tÃ³jÃ¡nak, hogy ott lakhassanak. Ha megtartÃ³ztatod
szombaton lÃ¡badat, Ã©s nem ûzÃ¶d kedvtelÃ©sedet szent napomon, Ã©s a szombatot
gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©gnek hÃ-vod, az Ãšr szent Ã©s dicsõsÃ©ges napjÃ¡nak, Ã©s megszenteled azt,
dolgaidat nem tÃ©vÃ©n, foglalkozÃ¡st sem talÃ¡lvÃ¡n, hamis beszÃ©det sem szÃ³lvÃ¡n,
akkor gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©ged lesz az Ãšrban" (Ã‰sa 58:12-14).
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A lelki Izrael kÃ¼ldetÃ©se
ugyanaz, mint az õsi IzraelÃ© volt. A kicsiny szarvval Ã¡brÃ¡zolt hatalom rÃ©st
Ã¼tÃ¶tt a tÃ¶rvÃ©nyen, amikor megvÃ¡ltoztatta a szombatot. Ahogy Izraelben helyre
kellett Ã¡llÃ-tani a lÃ¡bbal tiport szombatot, Ã©ppÃºgy kell korunkban is a szombat
intÃ©zmÃ©nyÃ©t helyreÃ¡llÃ-tani Ã©s Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek falÃ¡n a rÃ©st kijavÃ-tani.[47] Jel 14:6-12 Ã¼zenetÃ©nek az
Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ evangÃ©liummal Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben valÃ³ hirdetÃ©se vÃ©gzi el e
helyreÃ¡llÃ-tÃ¡si munkÃ¡t, Ã©s teszi naggyÃ¡ a tÃ¶rvÃ©nyt. Ennek az Ã¼zenetnek a
hirdetÃ©se Isten egyhÃ¡zÃ¡nak feladata a mÃ¡sodik advent idejÃ©n (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 12.
fejezetÃ©t). Ennek az Ã¼zenetnek fel kell rÃ¡znia a vilÃ¡got, arra szÃ³lÃ-tva
mindenkit, hogy kÃ©szÃ¼ljÃ¶n fel az Ã-tÃ©letre.

A Teremtõ
imÃ¡dÃ¡sÃ¡ra szÃ³lÃ-tÃ³ hÃ-vÃ¡s - â€žimÃ¡djÃ¡tok azt, aki teremtette a mennyet Ã©s a
fÃ¶ldet", kÃ¶zvetlenÃ¼l Isten Ã¶rÃ¶k tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek negyedik parancsolatÃ¡ra utal. A
vÃ©gsõ figyelmeztetÃ©s tartalma megerõsÃ-ti ezt a tÃ©nyt, Istennek kÃ¼lÃ¶nÃ¶s gondja
van arra, hogy az Ã¡ltalÃ¡nosan elfelejtett szombat visszakapja mÃ©ltÃ³ helyÃ©t a
mÃ¡sodik advent elõtt.

Ennek az Ã¼zenetnek a
hirdetÃ©se az egÃ©sz vilÃ¡gra kihatÃ³ viszÃ¡lyt fog kivÃ¡ltani. A kÃ¶zponti kÃ©rdÃ©s az
Isten tÃ¶rvÃ©nye irÃ¡nti engedelmessÃ©g Ã©s a szombat megtartÃ¡sa lesz. E kÃ¼zdelemben
mindenkinek el kell dÃ¶ntenie, hogy Isten parancsolatait vagy az emberekÃ©t
tartja meg. Ez az Ã¼zenet egy nÃ©pet hoz lÃ©tre, amely megtartja Isten
parancsolatait Ã©s JÃ©zus hitÃ©t. Azok, akik ezt az Ã¼zenetet elutasÃ-tjÃ¡k, vÃ©gÃ¼l
felveszik a fenevad bÃ©lyegÃ©t (Jel 14:9, 12; lÃ¡sd e kÃ¶nyv 12. fejezetÃ©t).

Hogy ez a missziÃ³ - Isten
tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek naggyÃ¡ Ã©s szombatjÃ¡nak dicsõsÃ©gessÃ© tÃ©tele - sikeres legyen, Isten
nÃ©pÃ©nek kÃ¶vetkezetes Ã©s szeretetteljes pÃ©ldÃ¡t kell mutatnia a
szombatÃ¼nneplÃ©sben.

Â
A szombat megtartÃ¡sa

Ahhoz,
hogy a â€žmegemlÃ©kezzÃ©l a szombatnaprÃ³l, hogy megszenteljed azt" (2MÃ³z 20:8)
parancsÃ¡nak eleget tudjunk tenni, az egÃ©sz hÃ©t folyamÃ¡n gondolnunk kell a
szombatra; Ã©s hogy Istennek tetszõ mÃ³don megtartsuk, meg kell tennÃ¼nk a
szÃ¼ksÃ©ges elõkÃ©szÃ¼leteket. De vigyÃ¡zzunk, nehogy annyira kifÃ¡rasszuk magunkat a
hÃ©t folyamÃ¡n, hogy ne tudjunk rÃ©szt venni a szombati istentiszteleten.

Mivel a szombat az
Istennel valÃ³ kÃ¼lÃ¶nleges kÃ¶zÃ¶ssÃ©g napja, amely az irgalmas Isten teremtÃ©si Ã©s
megvÃ¡ltÃ¡si munkÃ¡jÃ¡nak Ã¶rÃ¶mteli Ã¼nneplÃ©sÃ©re hÃ-v, el kell kerÃ¼lnÃ¼nk mindent, ami
rontja a szombat szent lÃ©gkÃ¶rÃ©t. A Biblia elõÃ-rja, hogy szombaton ne vÃ©gezzÃ¼nk
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vilÃ¡gi dolgokat (2MÃ³z 20:10), szÃ¼neteltessÃ¼nk minden kenyÃ©rkereseti munkÃ¡t,
minden Ã¼zletelÃ©st (Neh 13:15-22). Meg kell dicsõÃ-tenÃ¼nk Istent, dolgainkat â€žnem
tÃ©vÃ©n, foglalkozÃ¡st sem talÃ¡lvÃ¡n, ha-mis beszÃ©det sem szÃ³lvÃ¡n" (Ã‰sa 58:13). Ha
sajÃ¡t kedvtelÃ©sÃ¼nkre fordÃ-tjuk ezt a napot, ha vilÃ¡gi dolgokkal foglalkozunk, azokrÃ³l
beszÃ©lgetÃ¼nk Ã©s gondolkodunk, vagy ha sportolunk, ez megtÃ¶ri Teremtõnkkel valÃ³
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nket, Ã©s megszentsÃ©gtelenÃ-ti a szombatot.[48] A szombatparancs irÃ¡nti
tiszteletÃ¼nknek ki kell terjednie mindenkire, aki a hatÃ¡skÃ¶rÃ¼nkbe tartozik, a
gyermekeinkre, munkÃ¡sainkra, mÃ©g vendÃ©geinkre is, sõt Ã¡llatainkra is (2MÃ³z
20:10), hogy õk is rÃ©szesÃ¼lhessenek a szombat Ã¡ldÃ¡saiban.

A szombat
pÃ©ntek este, naplementÃ©vel kezdõdik, Ã©s szombaton naplementÃ©vel vÃ©gzõdik (lÃ¡sd
1MÃ³z 1:5; vÃ¶. Mk 1:32).[49] A
SzentÃ-rÃ¡s a szombat elõtti napot (a pÃ©nteket) â€žaz elõkÃ©szÃ¼let napjÃ¡nak" (Mk
15:42 - Ãºj prot. ford.), a szombatra valÃ³ felkÃ©szÃ¼lÃ©s napjÃ¡nak nevezi, hogy
semmi ne rontsa meg a szombat szentsÃ©gÃ©t. Ezen a napon, akik a csalÃ¡d
tÃ¡plÃ¡lÃ©kÃ¡rÃ³l gondoskodnak, kÃ©szÃ-tsÃ©k elõ a szombati Ã©teleket, hogy a szent
napon õk is megpihenhessenek (lÃ¡sd 2MÃ³z 16:23; 4MÃ³z 11:8).

JÃ³l tennÃ©k a csalÃ¡d
tagjai, illetve a hÃ-võk csoportjai, ha pÃ©nteken, rÃ¶viddel naplemente elõtt
Ã¶sszegyûlnÃ©nek, hogy Ã©nekeljenek, imÃ¡dkozzanak, Ã©s Isten IgÃ©jÃ©t olvassÃ¡k. Ã•gy
hÃ-vjÃ¡k meg Krisztus LelkÃ©t, mint kedves vendÃ©get. HasonlÃ³kÃ©ppen
istentisztelettel fejezzÃ©k be a szombatot a naplemente kÃ¶zeledtÃ©vel, Isten
jelenlÃ©tÃ©t Ã©s vezetÃ©sÃ©t kÃ©rve a kÃ¶vetkezõ hÃ©tre.

Isten arra
szÃ³lÃ-tja fel nÃ©pÃ©t, hogy tegye a szombatot az Ã¶rÃ¶m napjÃ¡vÃ¡ (Ã‰sa 58:13). Hogyan
teheti ezt? Csak akkor rÃ©szesÃ¼lhetnek abban az igazi Ã¶rÃ¶mben Ã©s megnyugvÃ¡sban,
amit Isten akar adni nekik ezen a napon, ha Krisztusnak, a szombat UrÃ¡nak
pÃ©ldÃ¡jÃ¡t kÃ¶vetik.

Krisztus rendszeresen
rÃ©szt vett a szombati istentiszteleteken, szolgÃ¡latokat vÃ¡llalt, Ã©s vallÃ¡si
eligazÃ-tÃ¡st adott (Mk 1:21; 3:1-4; Lk 4:16-27; 13:10). De az istentiszteletek
lÃ¡togatÃ¡sÃ¡n tÃºl is kereste az emberek tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡t (Mk 1:29-31; Lk 14:1), a
szabadban idõzÃ¶tt (Mk 2:23), Ã©s szÃ©jjeljÃ¡rva, szent, irgalmas dolgokat
cselekedett. Amikor csak tehette, gyÃ³gyÃ-totta a betegeket Ã©s szenvedõket (Mk
1:21-31; 3:1-5; Lk 13:10-17; 14:2-4; Jn 5:1-15; 9:1-14).

Amikor
bÃ-rÃ¡ltÃ¡k a szenvedÃ©sek enyhÃ-tÃ©sÃ©Ã©rt, JÃ©zus Ã-gy vÃ¡laszolt: â€žSzabad... szombaton
jÃ³t cselekedni" (Mt 12:12). A gyÃ³gyÃ-tÃ¡ssal nem rontotta meg a szombatot, sem
nem tÃ¶rÃ¶lte el. De vÃ©get vetett azoknak a terhes szabÃ¡lyoknak, amelyek
eltorzÃ-tottÃ¡k a szombatnak a felÃ¼dÃ¼lÃ©s Ã©s Ã¶rÃ¶m napjakÃ©nt valÃ³ megÃ¼nneplÃ©sÃ©t Ã©s
mint Istentõl kapott eszkÃ¶znek a jelentõsÃ©gÃ©t.[50] Isten a szombatot az emberisÃ©g
lelki gazdagÃ-tÃ¡sÃ¡ra szÃ¡nta. Helyes az olyan tevÃ©kenysÃ©g, amely erõsÃ-ti az
Istennel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©get; helytelen, ami eltÃ©rÃ-t ettõl a cÃ©ltÃ³l, Ã©s a szombatot
csupÃ¡n munkaszÃ¼neti nappÃ¡ teszi.
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A szombat Ura mindenkit
pÃ©ldÃ¡ja kÃ¶vetÃ©sÃ©re szÃ³lÃ-t. Akik elfogadjÃ¡k ezt a meghÃ-vÃ¡st, azoknak a szombat
gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©g Ã©s a lelki tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡s napja, a menny elõÃ-ze; felismerik, hogy
â€žIsten a szombatot a csÃ¼ggedÃ©s megelõzÃ©sÃ©re szÃ¡nta. A hetedik nap hÃ©trõl hÃ©tre
megvigasztalja lelkÃ¼nket, Ã©s bizonyossÃ¡ teszi, hogy bÃ¡r jellemÃ¼nk befejezetlen,
Krisztusban mÃ©gis tÃ¶kÃ©letes. Golgotai tettÃ©vel engesztelÃ©st szerzett Ã©rtÃ¼nk,Ã©s
belÃ©phetÃ¼nk az Õ nyugalmÃ¡ba."[51]
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nekÃ¼nk, hogy helyes a szenvedÃ©st enyhÃ-teni ezen a napon; de ne vÃ©gezzenek az
orvosok Ã©s Ã¡polÃ³k szÃ¼ksÃ©gtelen munkÃ¡t. Azt az Ã¡ltalÃ¡nos kezelÃ©st vagy azokat
a mûtÃ©teket, amelyek vÃ¡rhatnak, a kÃ¶vetkezõ napra kell halasztani. TudjÃ¡k meg
a betegek, hogy az orvosoknak is szÃ¼ksÃ©gÃ¼k van egy nap pihenÃ©sre!" (Medical
Ministry [Mountain View, CA; Pacific Press, 1963], 214. oldal).

Az erre az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi szolgÃ¡latra kapott honorÃ¡riumot
szeretetmunkÃ¡ra kell fÃ©lretenni. Ellen G. White ezt Ã-rta: â€žSzÃ¼ksÃ©ges lehet a
szent szombat Ã³rÃ¡it is az emberisÃ©g szenvedÃ©sÃ©nek enyhÃ-tÃ©sÃ©re szentelni. De
az erre a munkÃ¡ra kapott fizetÃ©st az Ãšr tÃ¡rhÃ¡zÃ¡ba kell tenni, hogy az arra
Ã©rdemes szegÃ©nyek rÃ©szÃ©re hasznÃ¡ljÃ¡k fel, akiknek szÃ¼ksÃ©gÃ¼k van az orvos
szaktudÃ¡sÃ¡ra, de nem Ã¡ll mÃ³djukban azÃ©rt fizetni" (I. m., 216. oldal).
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George E. Vandeman, When God Made Rest (Boise, ID;
Pacific Press, 1987), 21. oldal
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