
 MEGTALÁLT KINCSÜNK: A NYUGALOMNAP

Miről szól ez a könyv?

A kereszténység nem elmélet, nem szervezet, nem ideológia, hanem 
gyakorlat, mint ahogyan emberi életünk is az. Így hát kereszténnyé sem pártállása, 
vagy gazdasági helyzete teszi az embert, hanem hite. Mi keresztények viszont nem 
valamiben hiszünk, hanem Valakiben, akit követünk. Ezért nem úgy vagyunk Krisztus 
követői, ha egy ideológiát tökéletesen magunkévá teszünk, hanem ha Urunkat a 
mindennapi életünkben követjük. A kereszténység tehát nem elméleti konstrukció, 
hanem tapasztalati valóság. Biciklizni sem úgy tanulunk meg, hogy az 
egyensúlyozás elméleti alapjait megtanuljuk, hanem úgy, hogy gyakorolni kezdjük, 
több-kevesebb sikerrel ezt a hasznos ismeretet.

Ez a könyv az élő kereszténység egyik fontos, ma is égető gyakorlati 
kérdéséről szól. Egy kincsről, amit úgy tűnik a 21. századi ember elveszített. 
Gyakorlati életünk egyik legnagyobb problémája, hogy mindennapjainkban ritmus-
zavarba kerültünk. Legyőztük a teret, kitágítottuk cselekvésünk hatókörét. Legyőztük 
az életünk természetes ritmusát szabályozó nappalt és éjszakát és minden 
találmányunk mögött az a szándék húzódik meg, hogy szeretnénk legyőzni az időt, 
hiszen mulandó lények vagyunk és valahol emberségünk mélyén a maradandóságra 
vágyunk, meg szüntelen gyors változásra. Unatkozunk és rohanunk, közben 
önmagunkat, a dolgok értelmét veszítjük el. Ez a kereszténynek és a nem 
kereszténynek közös tapasztalata.

Ma már nem új kontinenseket vagy ismeretlen világokat felfedezni szeretne ez 
ember, hanem a dolgok értelmére és jó rendjére szeretnénk rátalálni. Mai korunk 
válsága az, hogy a hajszában elveszett a dolgok értelme. Régen tudjuk, hogy a 
nyugalom nem valahol a Csendes óceán egyik lakatlan szigetén lakik, hanem a 
szívünkben, és sajnos, szégyenkezve kell mondanunk, hogy ennek a kincsnek a 
titkát mi keresztények is csaknem elfelejtettük. Így hét ez a könyv emberségünk 
egyik alapvető titkáról a munka és a pihenésrendjéről szól.

 Az első szakaszban az idő titkának hitbeli alapjait kutatjuk. Elsősorban az 
időn túli Isten titkát kell megérteni. A Biblia alapvető tanítása az, hogy ha Istent a tér 
és az idő kalickájába akarjuk zárni, az élő Istenből is bálványt csinálunk. Isten ezért a 
maga időn és téren túli világából Jézus Krisztus által belépett a mi világunkba. Jézus 
az idők teljességében jött el, hogy benne, vele Istennel találkozzunk. Ezért meg kell 
vizsgálnunk Krisztus és az idő kapcsolatát is. Harmadszor az ember idejének titkát 
kell megértenünk a Biblia bizonyságtétele alapján. Ez a három fejezet lesz könyvünk 
alapja, amire mondanivalómat fel szeretném építeni. 

A könyv derekas része két nagy egységre bontható és mindkettő 7-7 kisebb 
fejezetre. Először a nyugalomnap üdvtörténeti hátterét vizsgáljuk meg Jézus Krisztus 
emberért végzett munkájának tükrében. Hiszen a nyugalom napja kérdésével a 
teremtő, a törvényadó, a tanító Jézus épp úgy foglalkozott, mint a megváltó Jézus, 
aki a korabeli ünneplés nagy reformátora volt. De a nyugalomnapnak szerepe van 
Jézus közbenjárói szolgálatában épp úgy, mint ítéletében vagy örök uralmában. Ha a 
nyugalom kincsét meg akarjuk találni, szükségünk van Isten szándékát Jézus 
Krisztus munkálkodásának fényében megismerni. Aki e nélkül a krisztológiai háttér 
nélkül kíván tájékozódni, biztosan eltéved.



Mivel a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, szükségünk van az 
egyháztörténet tapasztalataira is. Ezért megvizsgáljuk a nyugalomnap kérdésének 
alakulását az egyháztörténelemben is. Elsősorban az őskereszténység gyakorlatát, 
ennek változásait vizsgáljuk meg. Majd megvizsgáljuk, hogy miért kezdtek Krisztus 
szombatja helyett a keresztények vasárnapot ünnepelni? Nem Nagy Konstantin 
kezdeményezte a vasárnapünneplést, mégis meg kell vizsgálni, hogy a Konstantin 
utáni korszakban hogyan veszítette el az ember az Isten szándéka szerinti 
nyugalomnapot. A középkorból ránk maradt emlékek is különös tanulságokkal 
szolgálnak. Mivel a történelem az élet nagy tanítómestere, ezeket az emlékeket is 
meg kell vizsgálnunk. Vajon milyen újdonságot hozott a reformáció nagy biblikus 
áttörése? Majd a szabadegyházi mozgalmak életében vizsgáljuk ezt az elveszített 
drága kincset, amelyhez jó volna visszatalálni. Ezért egyházi életünk mai rendjében 
keresünk arra választ, hogy hogyan lehetne ezt a régen elveszített kincset újra 
megtalálni?

A könyv negyedik fejezete a nyugalomnap titkával foglalkozik. Milyen 
eredménye van annak, ha én megpróbálom követni a Biblia által ránk hagyott utat? 
Mivel a kereszténység nem elmélet, nem a hitviták tüzében dől el, hogy megtaláljuk-
e ezt a nekünk teremtett drága kincset, vagy tovább tékozoljuk időnket? Ezért azt 
vizsgáljuk meg, hogy mire jó a nyugalomnap, hogyan állítja ez helyre a munka és a 
pihenés rendjét, és végül azt vizsgáljuk meg, hogy a 21. század életviszonyai között 
lehet-e még és hogyan lehet ünnepelni? 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében, ez lesz a könyv vázlata:

I. AZ IDŐ TITKAI
1. Isten, és az idő.
2. Krisztus, és az idő teljessége.
3 Az ember idejének titka.

II. A NYUGALOMNAP AZ ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNETBEN
1. A teremtés emléknapja      
2. A törvény szíve.
3. Hogyan tanította Isten az embert a nyugalomra?
4. Krisztus a szombatünneplés reformátora.
5. Jézus négy eljövetele és a közbenjárás.
6. Tulajdonjegy az ítéletben.
7. A szombat és az örökkévalóság

III. A NYUGALOMNAP AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEMBEN
1. A két szövetség határán.
2. Miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni?
3. Nagy Konstantin meg a szombat.
4. Középkori nyomokon.
5. A reformáció jegyében.
6. Akik visszataláltak a régi forráshoz.
7. Hogyan lehet megépíteni a régi romokat?

IV. A NYUGALOMNAP TITKA
1. Mondd, mire jó az?
2. 8 óra munka, 8 óra pihenés…
3. „Hát akkor hogyan kell ezt csinálni?”



I. AZ IDŐ TITKA

Isten és az idő

Istennek nincs ideje, mert örökkévaló. Az időt Isten teremtette épp úgy, mint a 
füvet, a fát, vagy a virágot, és a materiálisan létező dolgokhoz hozzárendelte, mint a 
teret, vagy a súlyt. Így lett az idő a földi létezők alapvető tulajdonsága. Az örökkévaló 
Isten térben és időben számunkra megfoghatatlan. Értelmetlen dolog lenne, a 
matériát teremtő Istent materializálni, vagyis az idő tulajdonságaihoz hozzákötni. 
Csak az ostoba ember vitatkozik arról, hogy hol van az Isten és ő, milyen régen 
létezik? De mi emberek csak a tér és az idő keretei között tudunk gondolkozni, 
ismerni. Még álmodozásaink, vágyaink ködös birodalma is csak a tér és az idő 
rendjét hordják magukban. Álmaimban is vagyok valahol, történik velem valami, még 
akkor is, ha az idő falait átlépem benne. 

Hogyan ismerhetem meg akkor Istent, akit nem köt sem tér, sem idő? 
Énnekem nincs hatalmam arra, hogy a teremtett világ alapvető rendjét átlépjem. 
Ezért Isten közelít. Belép a mi téri, idői világunkba és elkezd személyként viselkedni 
velünk úgy, mint Atya vagy Fiú, vagy pedig mint Szentlélek. Az inkarnáció – vagyis 
Isten „testetöltése” – nemcsak Jézus földre születésében történik meg, hanem a 
kinyilatkoztatás egészében.  Az a nagyszerű dolog, hogy Isten személyként jelenik 
meg, hogy ő olyan, mint egy Atya, vagy mint egy elsőszülött Fiú, vagy egy Lélek, 
nem más, mint a végtelen Isten önmagát megismertetni akaró szeretete. A végtelen, 
az örökkévaló a mi földi fogalmainkhoz alkalmazkodik, a mi fogalmi világunk 
korlátozott valóságába lép be, vagyis testet ölt, hogy valóságából valamit mi is 
megsejthessünk. Istenről csak azért tudhatunk valamit, mert kinyilatkoztatja magát, 
vagyis megjelenik a mi világunkban és ott elkezd cselekedni értünk, bennünk, 
általunk. Az idő és a tér ura vállal bennünket az általa teremtett tér és idő dimenzióin 
belül.

 Az embernek úgy teremtett Isten teret és időt, hogy hordozzon valamit 
magába az örökkévalóból. Materiális értékeinkből, amelyeket Istentől kaptunk drága 
ajándékként, nem lehet megérteni az embert. Racionális létünknek van egy 
irracionális háttere, amely nélkül az ember értelmezhetetlen. Ezt nevezi a Biblia 
istenképűségnek. Ez nem materiális hasonlóság, nem is az anyag álma, hanem 
létünk irracionális, spirituális oldala. Nem rész, hanem valami egész. Úgy is 
mondhatjuk, hogy magunkban őrizzük, mi térhez és időhöz kötöttek az örökkévalót, 
ami túl van a téren és időn. De ezt materiális valóságunk koordinátái között élhetjük 
meg igazán. Az Istentől nekünk teremtett anyagi világból nem disszidálhatunk el, de 
a spirituális világgal való kapcsolatunkat sem tagadhatjuk meg, mert akkor 
megszűnünk emberek lenni. Legfeljebb valamiféle csoda-computerként vegetálnánk. 
A spirituálisból a materiálisba és a materiálisból a spirituálisba menekülő ember 
egyformán vétkezik önmaga ellen. Feladja az istenképűségünk valóságát.

Isten azért nyilatkoztatta ki magát, hogy hidat építsen a bennünk lévő 
materiális és spirituális között, hogy teremtményként érteni tudjam a Teremtőt. A 
kinyilatkoztatás az egyetlen legális híd, ami nekem, a materiális valóságban élő 
lénynek, biztos információt ad az ezen-túli, és mégis bennem tapasztalt világról. 
Létem akkor ér célba, ha ez a két világ, mely között ma egyre több feszültséget 
tapasztalok, harmóniába kerül bennem. A feszültség oka: a bűn, ami nem egy 
elkövetett rossz cselekedet, hanem az az állapot, amikor a mulandó tagadásba veszi 



a benne megtalálható, rajta kívül létező örökkévalót, mert elfelejtette azt, hogy 
„őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17, 28.)

Isten a maga örökkévalóságáról nem ködös filozófiai fogalmakban beszél. Ezt 
az ókori, képszerűen gondolkodó ember éppen úgy nem tudta volna felfogni, mint mi, 
21. századi emberek. Isten Jahvé-nak nevezte magát, ez a tulajdonneve, ami 
nagyon különös istennév. Minden más nép istenétől megkülönbözteti őt. Nem a Nap, 
vagy a Hold, esetleg a titokzatos fénnyel csillogó csillagok szimbolizálják őt, a 
világegyetem urát. A teremtéstörténet szerint ezek csak „példázzák” az időt és ezzel 
szolgálják az időhöz kötött embert. Ő a „vagyok” Istene. Neve a héber létige egyik 
alakja. Az ókorban a személyneveknek épp úgy, mint az istenneveknek, meg volt a 
lefordítható vagy értelmezhető jelentése. Baál azt jelentette, hogy „úr”, vagy 
„tulajdonos”. Molok vagy Milkom jelentése „király”, de az élő Isten neve így nem 
értelmezhető. Sokan megpróbálták valamilyen régebbi, segítséget kérő felkiáltásból 
levezetni, vagy a rokonnépek hasonló hangzású szavaiból megmagyarázni ezt a 
nevet, de a próbálkozások nem hoztak eredményt. A leghitelesebb, és 
legvalószínűbb magyarázatot a Biblia adja. 

Először Mózesnek jelentette ki magát ezen a néven Isten, hozzátéve, hogy ő 
ugyanaz, aki Ábrahámot, Izsákot és Jákobot is vezette. (2Móz 3, 15.) Ő „mindenható 
Isten” (2Móz 6,3 – 1Móz 17, 1), és az ő neve  azért szent, mert elárulja legfontosabb 
titkát. Ezért dicsőséges és félelmes az ő neve. (5Móz 28, 58.) Így hát nem volt 
szabad könnyelműen, pl. varázslás céljára használni, a nevét, (2Móz 20,7.) hiszen 
ez a név éppen azt mutatja, hogy ő nem egy létező, hanem a létezés lényege, vagy 
ahogyan J.T.A. Robinson, a 20. század jeles anglikán teológusa mondta, ő „a lét 
mélye”. A késői zsidóság ezért nem mondta ki soha ezt a szent nevet, hanem a 
Jahve helyett ’adonaj = „Uram”, vagy „az Úr” szót mondta. A Krisztus születése körüli 
századokban még csak mássalhangzókat írtak a zsidók, Istennek ezt a 
személynevét a j-h-v-h mássalhangzóval – vagyis a szent „négy betűvel” (szent 
„tetragrammaton”) – írták le. A szóvégi ’h’ hangot nem ejtették. Amikor a Kr.u. 6-7. 
században a magánhangzókat is jelölni kezdték, az adonáj magánhangzóit írták a j-
h-v-h betűk közé. Így született a Jehova torz szó.

De mit is jelent ez a titokzatosan egyszerű név? Amikor Mózes megkapja 
Istentől a küldetését, biztosítékot kér a csipkebokorból megszólaló Istentől. Arra kér 
választ, hogy mit mondjon honfitársainak? Ki az az Isten, aki őt küldte?  A válasz  
2Móz 3, 14. híres kijelentése: „’ehje ’aser ’ehje” = Vagyok, aki vagyok, vagy más 
fordítás szerint „leszek, aki leszek”. Tovább azt mondja Isten Mózesnek önmagáról, 
„az ’ehje’ = „a Vagyok”, vagy „a Leszek” küldött el.

 Két dolog azonnal szembetűnik ebből a különös kijelentésből. Az egyik egy 
bizonyos tartózkodás. Bár Isten belépett a mi téri, idői világunkba, hogy nekünk 
valamiféle képünk legyen róla, de nem szolgáltatja ki magát nekünk. Ebben a 
rejtélyes mondatban egy bizonyos tartózkodás van. Méltán szokták 
párhuzamosaként emlegetni a 2Móz 33, 19-ben található „kegyelmezek, akinek 
kegyelmezek” mondatot. Az önmagát kinyilatkoztató, az emberrel szövetséget kötő 
Isten is marad szuverén úr. Irgalmának gyakorlása nem kényszeríthető ki. Nevének 
mechanikus emlegetésével nem lehet őt megjelenésre kényszeríteni. Nem lehet őt a 
tér és az idő börtönébe zárni.

A másik gondolat, amit ez a különös név jelent, a szó jelentéséből jön. A Jahve 
szó gyöke a héber hájá vagy hává szó, aminek jelentése: „lenni”. Az „’ehje” alak 
ennek a létezést kifejező igének az egyszerű imperfectuma, elbeszélő múltja. A 



héber igéknek a mi igeragozásunkhoz hasonló ideje nincs, hanem a különböző 
időviszonyokat képzéssel, hét igetörzzsel fejezik ki. A Jahve a lenni igének a 
kauzativ, okhatározói elbeszélő múltja. Így jelentheti azt, hogy „létrehoz.” Az 
Ószövetség ókori görög fordítása, a Szeptuaginta ezért fordítja így a „vagyok, aki 
vagyok” mondatot: „én vagyok az aki van”. Isten tehát minden létezésnek a forrása, 
ami a térben és az időben valósul meg. Ezért a teremtő Isten a mi időnknek is a 
teremtő ura.

Az Ószövetség az ember időhöz kötöttségét is Istennel kapcsolatban látja. 
Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az ember időben éli életét, méghozzá változó 
időben, de ennek az időnek Isten az ura. Az idő a Bibliában soha nem absztrakt 
fogalom, nem a végtelenből jövő és a végtelenbe futó vonal, hanem tartalma adja 
meg értelmét. Ez köznapi időélményeinknek is megfelel. Egy óra, egy perc, egy hét 
lehet nagyon hosszú és nagyon rövid is. Nem az óránk vagy a naptárunk méri, 
hanem a benne elrejtett tartalom. A fogorvosi székben eltöltött egy óra nem egyenlő 
egy szerelmes pár egymással eltöltött egy órájával. Az idő múlása a cselekvés 
tereként érzékelhető. Ezt a Biblia szóhasználata is tükrözi. A héber nyelvnek nincs 
általánosan használt fogalma az idő kifejezésére, hanem a különböző szavakat, 
máskor meg körülírásokat alkalmaz a kifejezésére. Három alapvető fogalmat találunk 
a Bibliában. Az első a görög „aion”, aminek a héber „ólám” szó felel meg. Ez 
eredetileg az életkort, a megélt időt jelentette, amit általánosítottak és a 
világkorszakot, egy generáció idejét vagy esetleg a világ teremtése óta eltelt időt 
jelezték. Ez a végtelenségtől mostanig és mostantól a végtelenségig tartó idő. Ez 
„mostantól fogva mindörökké” (Zsolt. 106, 48.) tart. Isten az ura és nincs az ember 
hatalmában. Mi benne élünk ebben az időben de nem látjuk be ennek az elejét vagy 
a végét. Ez az időfeletti idő, ami a legrégibből mostanig és mostantól a világ célba 
érkezéséig tart. Ennek mi emberek soha nem lehetünk az urai.

A másik fontos fogalom a khronosz, aminek a héber zömán szó felel meg. 
Időt, időszakot, időtartamot jelent, két időpont közötti „távolságot” jelent, amit Isten 
szab ki az örökkévalóságból. Ilyen az ember életideje, egy-egy ünnep, amit Isten ad 
az embernek. A Bibliában többször előfordul az ’iddán szó is, ami időszakot, esetleg 
évet, megszabott, meghatározott időt jelent. (Dán 4,13.20.22.29 és 7, 25.) A nekünk 
kiszabott idő az, amiért mi felelősek vagyunk, amiben Isten számon kéri a ránk 
bízottakat. 

De van egy harmadik időfogalom is, amit a görög kairosz és a héber ’ét’ szó 
jelöl. Ez az időpont valaminek azt az idejét jelenti, amiben Isten valamilyen 
elvégzendő feladatot helyezett el. Ezt fel kell ismerni és eszerint kell cselekedni. 
Ennek az időnek tartalma, feladata van. Ez soha nem kényszer, hanem lehetőség, 
amivel élnünk kell. Ez az, amit Isten számon kér rajtunk. Ha lejár ez az idő, nem jön 
vissza többet. A benne rejlő isteni lehetőség nem tér vissza többé. Isten minden 
rendelkezésének megvan a maga kairosza és minden kairosznak meg van az 
Istentől meghatározott tartalma. Az idők jelei is azért adattak, hogy felismerjük a 
jelenben az alkalmas, Istentől rendelt időszakot, benne teendőinket. 

Életünk fontos, Istentől rendelt feladata, hogy megtanuljuk értékelni a nékünk 
adott időt, és a benne elrejtett alkalmakat, Isten cselekvésének idejét. A 
nyugalomnap egyik fontos feladata, ennek a megértése, begyakorlása. Benne a 
végtelen, időntúli Isten, aki a „van”, aki az idő tulajdonosa és ura, belép a mi idői 
világunkba és találkozóra hív. Azt akarja, hogy Isten ideje a mi időnk legyen. A mai 
posztmodern ember egyik legjellemzőbb „betegségtünete” az állandó időzavar, 



melynek egyetlen módszere az, hogy én az időben élő, felismerjem az örökkévalóval 
a találkozás pillanatait.

Krisztus és az idők teljessége

Az Újszövetség szerint Jézusban az „idő”, céljához érkezett. Márk 
evangéliuma szerint, amikor Keresztelő János fogságba került, így kezdte Jézus 
prédikálását Galileában: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek 
meg és higgyetek az evangéliumban.” (1,15.) Jézusnak ez a bejelentése egyrészt 
visszautal Dániel 7, 22-re, másrészt utal arra, hogy a történelemnek egy 
meghatározott pontján Jézusban elközelített hozzánk Isten országa, vagyis a 
megváltás lehetősége. (1Pét 1, 11.) Az evangéliumba vetett hit sem független az 
időtől. Benne az alkalom jött el, amikor dönteni lehet Isten mellett és az „ország” – 
vagyis Isten királyi uralma helyreállhat az emberben. Az ószövetségi próféták által 
meghirdetett ígéretek után Jézussal megkezdődött a beteljesedés ideje, az óra, 
amire minden Istenben hívő ember várt. Máté a beteljesedés lényegét Ézsaiás 7, 14 
alapján, Jézus prófétai nevében foglalja össze. „Íme, a szűz fogan méhében, fiút 
szül, akit Immánuelnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mát 1, 23.) Nem 
véletlen, hogy az evangélium vége rímel erre az ígéretre. Krisztus ígéretének utolsó 
szavai így hangzanak: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (28, 2o.)

Az idők teljességének középpontjában Jézus keresztje áll. Halála nem véletlen 
baleset volt, nem is csupán egy mártírhalál. Az evangéliumok tanúsága szerint ő 
tudta, hogy mikor jön el az ő órája. Amikor tanítványait elküldte, hogy készítsék el az 
utolsó pászka vacsorát amit földi életében elfogyasztott, így szólt övéihez: „Menjetek 
a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én 
időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal.” (Mát 26, 18.) 
Krisztus ideje – a keresztre feszítés ideje. Erről vall főpapi imájában is: „Atyám, eljött 
az óra”… (17,1.) Ezért volt fontos hitvallomása az első keresztényeknek az, amit Pál 
így fogalmazott meg a galataiaknak: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte 
Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket 
megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” (Gal 4, 4-5.) Isten, Jézus Krisztusban az 
ember számára idővé lett, hogy megváltson a bűn céltalanságának rabságából a 
vele való örök élet szabadságára. Ezért idő nélkül a megváltás is érthetetlen. 

Jézus óta „az idő közel van.” (Jel 1, 3.) Megkezdődött benne a beteljesedés 
órája, elközelített Isten királyi országlásának ideje, ami magába foglalja Isten végső 
ítéletének idejét is. Jézus nemcsak a vele való közösségre hív, hanem őbenne az 
örökkévalóság elkezdődik mibennünk is. A kereszténységnek a két advent között 
feszülő élete nem más, mint készülődés a vele való közösségre. Jézus erre a földre 
született, sorsközösséget vállalt az emberrel, hogy találkozzon velünk. Minden 
hetedik napon találkozóra hív, hogy közösségét megerősítse velünk, mert akkor is 
találkozni akar velünk, amikor eljön az ég felhőjén ítélni eleveneket és holtakat. 

Az idők teljessége a történelem egy meghatározott ideje volt. A történelem 
igazolta, hogy ez volt a megváltás megfelelő időpontja. Isten a teremtéskor elindította 
az időt. A rendezett idő a teremtés ajándéka, (Zsolt 74, 16-17.  104, 19.) melynek 
pecsétje az ünnep, a találkozás napja. Az időt kezdettől az ünnep és a hétköznap 
váltakozása méri, az Istennel való találkozás ritmusa. Az idő célba érkezése sem 



spiritualizálható el. A második adventi is a történelem része lesz, ez lesz a végső 
találkozás az emberré lett Jézus Krisztussal, aki szolidaritást vállalt velünk és 
belépett az általa teremtett, de a bűn által megromlott világ téri és idői dimenziói 
közé. 

Az Apostoli Hitvallás –népies nevén a „Hiszekegy” – a kereszténység egyik 
legősibb hitvallása. Benne közös hitünk és reménységünk fogalmazódott meg, 
vallástételünk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Benne csak egyetlen földi 
ember neve szerepel, Pilátusé. Van egy közmondásszerű szólás, amit már a 19. 
században is ismertek: „Mit keres Pilátus a Krédóban?” Az Európa szerte elterjedt 
hitvallás kapcsán nem kisebb teológus, mint Barth Károly hívta fel a figyelmünket 
arra, hogy Pilátusnak nagyon fontos a helye a kereszténység alap hitvallásában. Ő 
képviseli a történelmet. Időtlen, téren kívüli kereszténység nincs, mert Jézus is az idő 
teljességén szolidaritást vállalt velünk, emberré lett, hogy mi célba jussunk.    

 A színeket látjuk, a hangokat halljuk, az ízeket érezzük, de időérzékelő 
szervünk nincs. Az idő érzékelését meg kell tanulnunk, míg végül bennünk ketyeg az 
óra. A Biblia szerint az idő, mint ahogy világunkkal is így van ez, nem magától, csak 
úgy természetesen van, hanem éppen úgy Isten teremtménye, mint minden, ami 
létezik. Istennek ezt a különleges ajándékát, ahhoz hogy élni tudjunk, el kell 
sajátítani. Ezért adta Isten a nyugalom napját. Ez a gondolat a mai 
kereszténységben sokszor háttérbe szorul, egy kicsit megfeledkeztünk róla. Csak a 
legnagyobb teológusok figyelmeztetnek rá. 

1989. június elején, a könyvhét idején járt hazánkban Jürgen Moltmann a 
tübingeni egyetem akkor már világhírű teológiai professzora. A Kálvin téren felállított 
könyvsátorban dedikáltunk. Közben volt időnk beszélgetni. Akkor jelent meg „A 
reménység fényei” című könyve, ebben „A szombat a teremtés ünnepe” című 
tanulmánya. Főként erről beszélgettünk. Ekkor világosodott meg előttem a szombat 
igazi tartalma, fontossága. Ennek a könyvnek ez a beszélgetés volt a genezise. 
Méltó hát, hogy ennek a tanulmánynak a bevezető bekezdését idézzem: „Minden 
zsidó és minden keresztény tanításnak, mely a teremtésről szól, egyúttal a 
szombatról szóló tanításnak is kell lennie, mert szombaton és a szombat által ’fejezte 
be’ Isten teremtését és a szombat által ismerik fel az emberek azt a valóságot, 
amelyben élnek és amely önnönmagukban van úgy, mint Isten teremtése. A szombat 
nyitja meg a teremtést igazi célja felé, szombaton történik a világ megváltásának 
előünneplése, szombat maga az örökkévalóság jelenléte az időben és az eljövendő 
világ előíze. Mint ahogyan a szombat parancsolatának megtartása a zsidók 
ismertetőjelévé lett a fogságban, úgy a teremtés szombatjáról szóló tanítás a bibliai 
teremtéstan ismertetőjévé lesz, ellentétben a világnak, mint természetnek a 
felfogásával. A szombat az, amely a világot, mint teremtést ismertté teszi, 
megszenteli és megáldja”. (Jürgen Moltmann: A reménység fényei. Bp. 1989. A 
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya 321. old.)

A szombat összeköti a teremtést és az újjáteremtést Krisztussal, így az idők 
teljességének jele. Jézus a szombatünneplés reformátora volt. Benne jött el az „idők 
teljesége”, ezért az idő jelélt is meg akarta tisztítani minden torzítástól és arra akart 
tanítani, hogy „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az 
Emberfia ura a szombatnak is.” (Márk 2, 27-28.)



Az ember idejének titka

Időnk titka az alkalomban rejtőzik. Az örökkévalóság, a világ ideje 
felfoghatatlan számunkra. A véges csak álmodni tud a végtelenről. Életünk idejének 
titkát sem mi szabjuk meg. Az órák, a napok, a hetek és az évek csak 
kilométerkövek, de nem tudjuk soha kiszámítani, hogy mennyire van a cél. Csak az 
Isten teremtette alkalom a miénk. Ezért kérte Istent a zsoltáros arra, hogy „Taníts úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90, 12.)  Isten a teremtett 
világnak a tér és az idő határát szabta. Ezért nem egy szempillantás alatt hozta létre 
a mindenséget, hanem hat napot adott erre a munkára, hogy mi is hat napon át 
munkálkodjunk és végezzük minden dolgunkat. Értünk visszakérte magának 
időnkből a hetedik napot, hogy ezt a közösség ápolásának napjává tegye és benne 
megajándékozzon minket békességével.

Az ember, Istennek időben érthető teremtése. Ő teremti életünkben az 
alkalmakat, ő ajándékoz meg az alkalmak kihasználásához szükséges eszközökkel. 
Az ember térben és időben lett Isten képe és hasonlatossága. A Biblia szerzői 
nyomatékosan figyelmeztetnek arra, hogy az ember időben éli életét, méghozzá 
változó időben. Nem egyformák az óráink, heteink, éveink. Bennük újra és újra 
megszólít minket Isten. Nemcsak abban mutatkozik meg a mi életünkben az idő, 
hogy mulandó teremtményei vagyunk Istennek, hanem abban is, hogy Isten egy úton 
vezet és újabb, meg újabb alkalmakat készít számunkra. Ezért az idő Isten ajándéka, 
lehetőség, amivel meg kell tanulni helyesen élni. 

Érdekesen gondolkodik a Biblia az időről, másként, mint a mai európai ember. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a múlt mögöttünk van, amit végképp el kell felednünk, 
törölnünk, a biztos jövő alapján állunk és megtervezzük a jövőt. Tehát a mai ember 
számára a jelen a biztos és a jövő a nagy kérdőjel, mely annál jobban 
kiszámíthatatlan számunkra, mennél messzebbre nézünk előre. A jelent a jövővel a 
reménység köti össze. Ha egy bizonytalan ős-valamiből jövünk és egy 
meghatározhatatlan vég felé haladunk, létünk lesz bizonytalan. Eltűnik a remény, ami 
így a költő szavát idézve csalfa is meg vak is. (Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez) 
A Biblia szerint a múlt mélyén, a „Kezdetben” Isten áll. Tőle indultunk és ő vár minket 
az út végén. Ezért a jövőre is másként nézünk. 

A jövő mögöttünk van, nem előttünk. A Biblia szerint a múltat, a történelmet 
azért nem szabad elfelejteni, hogy a jelenben elrejtett alkalmat felismerjük. Ezért szól 
így Mózes, amikor a pusztai vándorlás tanulságát elemzi: „Emlékezz rá, és el ne 
felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet, az URat a pusztában, attól kezdve, 
hogy kijöttél Egyiptomból”… (5Móz 9, 7.) A jelenben élő, a Kánaán felé vándorló 
nemzedéknek az a dolga, hogy szem előtt tartsa Izráel engedetlenségeit, Mózes 
közbenjárását, Isten kegyelmes, megújuló alkalmait. Ez a megemlékezés nem 
elfeledhető, nem értelmetlen múltként néz vissza arra, ami történt. A megemlékezés 
nem nosztalgia, vagyis halászat a feledés tengerében, hanem fontos odafigyelés az 
Isten által teremtett alkalmakra. Aki ugyanis megfeledkezik arról, hogy az átélt 
történelmet megőrizze, arról is elfeledkezik, hogy ez a helyes döntéseink alapja. 

Az az ember, aki ébren él a mában, vagyis felismeri életében az Istentől 
teremtett alkalmakat, szervesen kapcsolódik a múlthoz, az előttünk történt 
eseményekhez. Erről azért kell megemlékezni, hogy az ismeretlen, bekövetkezendő 
jövő se legyen reménytelen számára. A jövő alapja a megemlékezés. Ezért zárja le 
Isten a teremtés hat napját a megemlékezésre adott hetedikkel, ezért kezdődik a 



Tízparancsolat is a megemlékezésre utaló bevezetéssel. A Biblia egésze azt tanítja, 
hogy az ember életének további sorsa, az atyák, az előttünk jártak döntéseire való 
odafigyelésen alapszik. Mózes szerint „A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a 
kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek 
a törvénynek minden igéjét.” (5Móz 29, 28.) Ebben a sokat idézett igében a „titkok” a 
jövőt jelenti, ami emberi eszközökkel kikutathatatlan. A kinyilatkoztatott dolgok pedig 
az értelmezhető, a megismerhető történelemben elhangzott igéket, eligazításokat, 
amiknek ismeretétől és alkalmazásától függ, hogy milyen lesz a jövőnk. 

Ezért a Bibliában az időhöz való viszony, a mai európai szemlélettől eltérő 
módon jelentkezik. A bibliai kor embere az elmúlt időket, mint megtörtént, éppen 
ezért megmásíthatatlan dolgokat maga előtt látja. Mi európaiak meg úgy gondoljuk, 
hogy a megtörtént mögöttünk van. Ezért a 143. Zsoltár szerint „Visszaemlékezem a 
régi napokra, (héberül: mikkedem) végiggondolom minden tettedet”… (5. vers) Mivel 
az ószövetségi ember a jövőt látja a háta mögött, egy hasonlattal ezt úgy lehet 
érzékeltetni, hogy a héber ember az idő vonatán a menetiránynak háttal ül. Őt az 
emlékezés tanítja reménykedni. A jelenben van a váltó, ami a múlt tanulságai alapján 
vezet a jövő felé, ahol Isten vár. Az ember tehát, a menetiránynak háttal halad a jövő 
felé. Célját úgy éri el, hogy a maga előtt elterülő, átélt és megismert tapasztalatok 
alapján tájékozódik a jelenben. Így ismeri fel Isten alkalmait életében és a magát 
feltáró történelem tanúskodik neki a jövendő uráról.

A teremtés hetedik napja épp úgy, mint a Biblia egészén végighúzódó prófétai 
szemléleti mód, erre a másféle múlt-szemléletre tanít, aminek lényege a 
megemlékezés. Isten prófétai kijelentései sem azért hangoztak el, hogy a jövő 
tudósaivá tegyenek bennünket, hanem azért, hogy a megemlékezésre, az Istennel 
való találkozás titkára tanítsanak meg. Ézsaiás ezért a próféták szolgálatának titkát 
abban látja, hogy a múltat és a jövőt új összefüggésben világítják meg. „Ki 
megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem 
történtek”… (Ézs 46, 10. Károli ford.) A próféta tehát az a valaki, aki az ember 
számára láthatatlan jövendőt, a múlt prófétai jövendöléseinek fényébe állítja és így 
tanít reménykedni. A jövőben azért lehet bizakodni, mert a próféták igéi átvilágították 
a múltat, és ezért megemlékezhetünk Isten múltbeli cselekedeteiről. Ezért a 
megemlékezés napja - a hetedik -, sokkal több, mint munkaszünet. Az ember 
tudatosulásának, egészséges időérzéke kialakulásának a napja. Ha figyelmen kívül 
hagyjuk, akkor az idő titkát veszítjük el. Érthetetlen lesz számunkra az élet: mert 
jövünk a semmiből és haladunk a bizonytalan valami felé. A múlt pedig, megszűnik 
az élet tanítómestere lenni. Esetleges és bizonytalan lesz számunkra minden, ami 
életünkben fontos és lényeges. A megemlékezés napja a jövő kulcsa. Benne Jézus 
Krisztussal, Istennel kell találkoznunk, hogy hatnapi munkánk, és Isten hatalmas 
teremtésének hat napja értelmet kapjon.



II. A NYUGALOMNAP AZ ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNETBEN

Emberségünk titkát, az idő rejti. A bűneset óta az embert csak az Emberfia, 
Jézus Krisztus tükrében lehet megismerni igazán. Ha a mai, „idejét vesztett”, 
kapkodó, agyonhajszolt ember betegségére gyógyírt keresünk, akkor nem elég csak 
leporolni a régi szabályokat és újra kötelezővé tenni. Többre van szükség. Jézust kell 
felismerni a világtörténelem egészében. Amikor a hetedik nap teológiájáról 
beszélünk, mérhetetlenül többről van szó, mint arról, hogy melyik napon és hogyan 
kell az istentiszteletet tartani. 

Ősi egyházi hagyomány szerint, Jézus hét fő tisztségéről szoktunk beszélni a 
megváltás tervében. Ő a Teremtő. Az egész világmindenség, a láthatók és 
láthatatlanok Jézus Krisztus által és őreá nézve teremtettek. (Jn 1, 1-3.  Kol 1, 15-17.  
Zsid 1, 1-2.  Ef 3, 9.). Ő volt a törvényadó is, aki megszabta a mindenség rendjét, és 
ennek foglalatát kinyilatkoztatta a Tízparancsolatban. Ő volt a nagy tanító, aki 
nemcsak földi életében mutatta meg nekünk az élet útját, hanem ő volt az, aki 
próféták által is szólt. (1Pét 1,10-11.) Ő a Megváltó, a megígért Messiás, aki legyőzte 
a bűnt és lehetővé tette, hogy ismét Isten képére és hasonlatosságára formált 
emberek legyünk. De a megváltás nem csupán kollektív lehetőségünk. Ő nem 
„általában” halt meg az emberiségért. Szabadulásunk egyetlen útja az, hogy ő 
személyesen értünk cselekszik, mert ő a közbenjáró. Az embert a bűnétől, Isten 
ítélete szabadíthatja meg. A bűn végső elrendezését Isten Jézusra, szent Fiára bízta, 
a „megöletett Bárányra”, aki elveszi a világ bűneit. Így számunkra az a kegyelem, 
hogy ő az ítélőbíró. Minden embernek az ő ítélőszéke előtt kell megjelenni. (2Kor 5, 
9-10.) Jézus ezt azért teszi, hogy ismét helyreálljon a teremtett világ harmóniája, és ő 
legyen a Királyok Királya, Uraknak Ura mindörökké. 

Így Jézus személyében leírható a megváltás terve, az üdvösségtörténet. Ezért 
minden, ami hitünk, reménységünk és üdvösségünk szempontjából fontos, Jézusban 
találja meg értelmét. Ezért a mai ember időkonfliktusát, azt, hogy állandóan azt éljük 
át, hogy semmire nincs időnk, csak a megváltási terv tükrében tudjuk igazán 
igeszerűen, helyesen érteni. Ezért a továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet 
Jézus számunkra megoldás mindennapjaink időzavaraiban. Megkeressük Jézus hét 
messiási tisztségében a nyugalomnapnak, emberségünk egyik fontos, 
elengedhetetlen részének szerepét. Nem az a célunk, hogy azt keressük csupán, 
hogy melyik napot kell megünnepelni. Mit szabad és mit nem szabad ezen a napon 
tenni. Az időt ajándékozó Isten tetteit keressük Jézus Krisztusnak az egész 
üdvösségtörténetet átölelő munkájában. Meggyőződésem, hogy ez Jézus megváltói 
munkájának fontos, de kevéssé ismert területe. Benne nem a törvény kerítése, 
szigorú követelése, hanem Isten ajándéka, szeretetének megoldása rejlik. És ez az 
evangélium.

1. A teremtés emléknapja

Nem azért áll a Biblia elején a teremtéstörténet, mert Isten azt akarta elmondani, 
hogy hogyan hozta létre a világot, hanem azért, hogy az ember tudja, mit tett Isten 
érte, tudja létének alapját és okát. Felelnünk kell arra, hogy mi végre vagyunk itt a 
világon. Ezért az önmagát kinyilatkoztató Isten az ókori ember világképének 
nyelvezetén is el tudta mondani a teremtés lényegét, ami ma a lét céltalanságának 
tengerikígyójával küszködő ember számára is evangélium, vagyis örömüzenet. 



Kezdetben, a tér és az idő kezdetén, Isten állt a világ elején, akinek szava rendet 
tudott teremteni a puszta és kietlen - héberül tohu vabohu - világban. Az ókori keleti 
ember, mivel három elemet ismert, ezért a fény, a víz és a föld sorrendjében először 
elválasztotta Isten az össze nem tartozókat, majd pedig benépesítette a világot. Az 
első három nap a lakható világ létrehozásával telik el, míg a második három nap a 
„lakók” elhelyezésével foglalkozik a már megalkotott kereteken belül. A Biblia 
Istennek ezt a mindent elkezdő cselekedetét olyan fontosnak tartotta, hogy két 
„képsíkban” is megörökítette. Az első teremtéstörténet azt mondja el, hogy hogyan 
népesíti be a világot Isten az idő rendjét megalkotva. Ezért találjuk minden nap 
leírásának végén ezt a visszatérő fordulatot: „Így lett este, és lett reggel” (1Móz 1, 5. 
8. 13. 19.  23. 31.) Isten a világ dolgainak megteremtésével tagolta az időt, ezzel 
elrendezte a mi számunkra is.

A teremtéstörténet második „képsíkja”, az ember teremtése szempontjából 
mondja el világunk indulását. Nem elméleti módon foglalkoztatja ennek a 
teremtéstörténetnek az íróját az idő. Annál feltűnőbb, hogy ebben a 
teremtéstörténetben is hangsúly kerül az ember időben zajló, időhöz kötött életére. 
Mielőtt leírná az ember teremtését (2, 7.) meghatározza annak időpontját: azon a 
napon, „Amikor az ÚRisten a földet és a mennyet megalkotta”…(2, 5.) Számára az 
idő múlása a cselekvés tereként értelmezhető. Isten azért teremtette az időt, hogy 
benne teret adjon az ember cselekedetének. Az idő az ember megalkotásával 
kezdődik, az időnek meg az az értelme, hogy teret ad a világ változásának. Az ember 
idejét -Isten teremtési rendje szerint-, a munka tölti ki, a rábízott gazdag kert 
művelése és őrzése. (2, 15-16.) Az idő akkor van békességben az emberrel, ha kitölti 
a munka, aminek a lényege: Isten teremtett világának lehetőségeit kamatoztatni és a 
megteremtett dolgok értékét megőrizni. Ezért a munka és az idő mindig 
összetartozik. A munka az idő tartalma, a bűn pedig az ember létének harmóniáját 
megbontja. Szembekerül az ember a munkával, mert közbejön a fáradtság, a 
céltalanság. Az idő is ellene fordul, hiszen múlandó lesz az ember, mert a bűn 
zsoldja, természetes következménye a halál. Ezért a bűn emberi létünk alapvető 
dimenzióit veszélyezteti. 

A különös az, hogy a két teremtéstörténet közös fókuszában áll a hetedik nap 
megszentelésének parancsa. „A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, 
amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután 
megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten 
egész teremtő és alkotó munkája után.” (1Móz 2, 2-3.) A hetedik nap a 
teremtéstörténet nagy meglepetése. Úgy olvassuk, hogy a hatodik nap végén készen 
van a világ, a csillagoktól az emberig minden igen jó. Isten a teremtés folyamatát egy 
nagy súlyú kijelentéssel le is zárja. „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. 
Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1Móz 1, 31.) Mire van még ezután 
szükség? Meglepetésünkre Isten, aki nem fárad el sohasem - megpihen, de nem 
azért, hogy tétlen maradjon, hanem azért hogy valamivel megajándékozza az 
embert. Ez nem Isten visszavonulásának napja, hanem a teremtővel való találkozás 
ideje. 

A teremtés hetedik napjával kapcsolatosan Jürgen Moltmann (1926-) professzor 
írt egy nagyon érdekes teológiai tanulmányt, ami a Gott in der Schöpfung című, 
1985-ben kiadott kötetében jelent meg. Magyarra Szathmáry Sándor fordította és 
Jürgen Moltmann: „A reménység fényei” című kötetében jelent meg 1989-ben, a 
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya kiadásában. „Figyelemreméltó, hogy a 



keresztény hagyományokban, különösen a nyugati egyházaknál a teremtés 
többnyire, mint a ’hat nap műve’ nyer bemutatást. A teremtés ’befejezése’ a ’hetedik 
nap’ által erősen háttérbe szorul vagy egyszerűen túlnéznek rajta. (…) Ezért Istent a 
maga lényében csak ’teremtő Istenként’ (P. Tillich) értik, és ebből következik, hogy az 
embereket is ennek az Istennek a képmásaként csak annyiban ismerik fel, 
amennyiben ’teremtő emberekké’ lesznek. A szombaton ’nyugvó Isten’, az áldó és 
ünneplő Isten, aki saját teremtésének örül, és aki éppen ezáltal megszentelő Isten, 
teljesen háttérbe kerül. Ezért az emberek számára is életük értelme azonosul 
munkájukkal és alkotásukkal, és pihenést, az ünnepet, a létükön való örvendezést, 
mint haszontalan dolgot száműzik az értelmetlenségbe.” (321-322.)

A Biblia szerint a szombat, a teremtés történetének része. E kettő egymás nélkül, 
értelmetlen. A világnak, mint Isten teremtésének a megértése, a szombat nélkül 
lehetetlen. A hatnapi munkában az ember részt kap Isten alkotásából, a hetedik nap 
nyugalmában Isten gondolataival, teremtői szándékával találkozik. A szombatnapi 
nyugalomnak az a lényege, hogy Isten teremtésének részeként értem meg 
önmagam. Így találom meg a békét, ami nemcsak a lelket, hanem a testet is felüdíti.   
Ez a béke átfogja az egész teremtettséget: a családot, a népet, de a teremtett világ 
egészét is. Sorskérdésünk lett a természettel való béke keresése, de ez Jürgen 
Moltmann megállapítása szerint „Isten szombatjának a megtapasztalása nélkül és 
ünneplése nélkül” lehetetlen. (322) 

A szombat nem az elfáradt Isten és az elfáradt ember pihenése hat munkanap 
után, hanem éppen ennek a fordítottja. A teremtés egész műve a szombatért történt. 
A mindenható Isten éppen ezért az ünnepért teremtette az eget és a földet. Ebben az 
ünnepben a megváltás beteljesedését éljük át. Mit fűzött hozzá Isten a nagyon jó 
teremtéshez? A teremtés beteljesedése Isten nyugalmában van. Isten nyugalmából 
áll elő a hetedik nap megáldása és megszentelése. „A szombat az a nap, amelyben 
Isten jelen van. Ezért a ’szombat’ Istennek neve is”. (J. Moltmann) A teremtés Isten 
műve, a szombat viszont Isten jelenléte. A teremtés remekelt csudáiban Isten 
akaratának mindenható hatalma mutatkozik meg, a szombatban viszont Isten léte 
lesz nyilvánvaló. „A teremtésre úgy lehet tekinteni, mint Istennek művében való 
kijelentésére, de csak a szombat az Isten önkijelentése. Ezért torkollik a teremtés 
műve a teremtés szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már megkezdődik a 
dicsőség birodalma: minden teremtmény reménysége és jövője.” (Jürgen Moltmann, 
326)

A teremtéstörténet szerint „megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, 
mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után”. (1Móz 2, 3.) Az 
Ószövetség szerint az áldás mindig megsokszoroz, a megáldott dologhoz hozzáad 
valamit. Isten a teremtéstörténetben mind a nagy tengeri állatok teremtése után, 
(1Móz 1, 22.) mind pedig az ember megteremtésekor (1Móz 1,28.) a „legyen” szavát, 
áldásával toldotta meg. Ez mind az állatok, mind pedig az ember esetében 
összekapcsolódott a termékenységi paranccsal. Az áldás az élet tovább plántálására 
adott képesség.

Szombaton viszont nem egy szaporodni képes élőlényt áld meg Isten, hanem egy 
időt, a hetedik napot. Az idő nem tárgy és nem cselekvőképesnek teremtett személy. 
A szombatot Isten, nyugalma által áldja meg. Isten itt teremtményének nem hatalmat 
ad a teremtés megsokszorozására, hanem megajándékozza az embert azzal az 
idővel, amiben ő jelen van és találkozik a teremtett világgal. Ezért a szombatnapot az 
egész teremtett világ számára, az áldásért adta. Csak Isten nyugalmában juthat el a 



teremtmény a saját nyugalmához. A Biblia szerint Isten minden létezőt, a nem-
létezőből hívott elő. Az Istentől elszakadó világot éppen ezért, a nemlét fenyegeti. 
Tehát minden teremtett lény, Istenben találja meg a létéhez szükséges nyugalom 
helyét. Ez Isten szombatja. Jürgen Moltmann szerint „a szombat megőrzi a teremtett 
lényeket a semmivé-léttől és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten 
jelenlétének boldogságával. (…) Ez a szombati áldás.” (327) Ez Isten jelenlétéből 
ered.

A szombat nem a munka ellentéte, hanem a munka kiteljesedése és 
beteljesedése. „Isten elkészült a maga munkájával…és megpihent a hetedik 
napon”… (1Móz 2,3.) Nemcsak a munkától nyugszik meg, hanem a munkában is 
megnyugszik. Megállapítja, hogy minden igen jó. Isten a szombatban összekapcsolja 
az ő örök jelenlétét, az idői korlátok között élő emberrel. A szombatban Isten belép a 
mi életünk téri, idői világába és alkalmat ad nekünk, hogy a mulandóban mi újra meg 
újra felfedezzük az örökkévalót. Ezért lesz a szombatnap a teremtettség számára „a 
beteljesedés álma”. (Fr. Rosenweig)

Isten nemcsak megáldotta, hanem meg is szentelte ezt a napot. Így jelenik meg 
először a Bibliában ez a szó: „megszentelte”. Ez azt jelenti, hogy kiválaszt, elkülönít 
egy célra: tulajdonának és érinthetetlennek nyilvánít. Itt is figyelemre méltó, hogy ez 
nem egy teremtményre, nem is a teremtés egy helyére vonatkozik, hanem egy időre, 
a hetedik napra. Az idő, minden ember közös kincse. A szombat mindenkié, hiszen 
benne az idő és az örökkévalóság érintkezik. Isten egyetemes ajándéka az idő, 
amelynek keretében élő ember az örökkévalóval találkozhat, aki az önmagára való 
közösségre teremtett minket.         

2. A törvény szíve

A törvény, a teremtés erkölcsi tervrajza. Előbb volt, mint az első atom. A törvény 
nem kőtábla, hanem Isten és az ember, ember és a felebarát, valamint az ember és 
a világ kapcsolatának titka. Bár a Biblia szerint Isten Mózesnek a Hóreb hegyén adta 
át kőtáblára írva, mégis örökkévaló, mert belénk épült. Megfogalmazott formája 
mindig visszautal Isten korábbi cselekedeteire. Így kezdődik: Én, az ÚR, vagyok a te 
Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.” (2Móz 20, 2.) Talán 
az a legfontosabb ebben a bevezető versben, hogy Isten bemutatkozik. Ezzel a 
transzcendens Isten belép az időbe, az emberi lét történelmi valóságába. Ő kezd 
cselekedni. Ezért a Tízparancsolatnak nem az ember a kivitelezője, hanem Isten, aki 
ebben a törvényben megosztja az emberrel, a vele való közösség titkát. Mivel Jézus 
Isten és ember bűn által tönkrement közösségének helyreállításáért jött a földre, a 
törvényt naggyá és dicsőségessé tette. Benne a törvény követeléséből ajándék lett, 
Isten cselekedete az emberért. 

Az Izráel számára megfogalmazott szombatparancs a leghosszabb a tíz közül 
(2Móz 20, 8-11.), ezért tekintettek rá úgy, mint a legfontosabbra. Régen tudjuk, hogy 
Isten emberrel kötött szövetségének alapokmánya először Isten és az ember, majd 
pedig az ember és az ember kapcsolatáról beszél. De melyik részhez, melyik 
kőtáblához tartozik a negyedik parancsolat? Egyrészt a kőtábla első részének 
összefoglalása, másrészt a hatnapi munka elrendelésével, a második rész 
megalapozója. Így ez a parancs a két kőtábla között áll, ez az ember háromirányú 



kapcsolatának katalizátora. Ezért a törvény szíve. Így szól a parancs: „Emlékezzél 
meg a szombat napjáról (a nyugalom napjáról), és szenteld meg azt! Hat napon át 
dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az 
ÚRnak szombatja (nyugalomnapja). Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se 
fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó 
jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és 
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és 
megszentelte az ÚR a szombatot (a nyugalom napját). (2Móz 20, 8-11.) Az ókori 
zsidóknál nem volt a napoknak neve, mint ahogyan a magyar nyelvben. Csak 
sorszámmal jelezték az egyes napokat. Egy kivétel volt, a szombat, de ez a szó a 
nap tartalmát foglalta össze: nyugalomnap.

Ebben a parancsolatban az a legfeltűnőbb, hogy a szombatot összekapcsolja a 
teremtés hetedik napjával. Minden emberi munka példája, a teremtéstörténet. A 
teremtett világot művelni és őrizni kell, de ezt az ember erejét meghaladó, 
istenképűségünket próbára tevő feladatot csak úgy lehet elvégezni, ha a Teremtővel 
való kapcsolattartásunk folyamatos. Ezt biztosítja a szombat. Érdekes, hogy amíg a 
Tízparancsolat bevezetője Izráel nagy nemzetformáló történeti tapasztalatára, az 
egyiptomi kivonulásra utal, addig a Tízparancsolat szíve a teremtésre, minden ember 
közös eredetére megy vissza. Ez jelzi azt, hogy ez a törvény nem csupán a zsidók 
részére adatott és általuk elrendelt nemzeti jel. Egyetemes! Minden emberre 
kiterjedő hatályú. Amíg a zsidóság többi ünnepe nem volt kötelező a jövevényekre, 
ezt a nyugalomnapot viszont mindenkinek, a szolgáknak épp úgy, mint az állatoknak 
biztosítani kellett. 

Már a Sínai hegynél sem volt új ez az ünnep. Ezért kezdődött így: „Emlékezzél 
meg.” Ennek az ünnepnek az egyik legfontosabb tartalma éppen az emlékezés, mert 
a dolgok elején nem az ember munkája áll, hanem az emberért cselekvő, 
munkálkodó Isten. Erre emlékezik az ember a szombatban. A Jézus korabeli 
farizeusok ’teljesíteni’ akarták a szombatot. Közben azt nem vették észre, hogy 
benne nem az ember, hanem Isten cselekedeteiről van szó. Ez az isteni cselekedet 
az egész törvény szíve. 

A megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten hatalmába utalni. Isten adta az időmet 
és én nem teszek mást, mint az egy hetedét visszaadom neki, hogy 
megajándékozzon azokkal az áldásokkal, amelyek a vele való közösségből erednek. 
Míg szünetet tartok a munkámban, ajándékba kapom Isten jelenlétének csendjét. 
Alkalmat kapok arra, hogy a világ dolgai mellett önmagammal is törődjek. Ez a 
parancsolat biztosítja számomra az emberségem, belső életem tervszerű megelőző 
karbantartását (TMK). Isten nem azért szentelte meg a szombatot és kérte vissza 
időmből ezt a huszonnégy órát, mert neki van rá szüksége. Nekem van rá 
szükségem, hogy ő a végtelen és én a véges, a nekem adott idő egy hetedében 
találkozzunk és kapcsolatot építsünk egymással. 

A negyedik parancsolat rendelkezik a munkáról is, ami az ember egyik 
legsajátosabb tevékenysége, a teremtés továbbfolytatása. Mai elidegenedett 
világunkban könnyen elfeledkezünk erről, hiszen munkánk nagy részét már sikerült a 
gépeinkre bízni, igaz, hogy ennek az az ára, hogy a művelni és őrizni örömét is 
elveszítettük. Ezt a parancsot úgy is meg lehet szegni, ha az Istentől nékem 
ajándékozott hat nap azért válik semmivé, mert a tőle kapott idővel nem művelem és 
nem őrzöm a világot. Szombaton Isten meghív önmagához, hogy elgyönyörködjünk 
abban, amit az ő szolgálatában tehettünk. Ennek az ünnepnek segítségével olvad 



bele minden tevékenységünk Isten cselekedeteibe. Ezért a szombat nem az ember 
napja, nem is csak a pihenésé. Ádám és Éva még nem „fáradt el”, hiszen Isten az 
előző nap teremtette őket. A szombat a munka értelmét alapozta meg számukra. A 
szombatnak ezt a különös összefüggését a munkával Ludwig Wittgensein 
(1889-1951) a 20. század egyik legjelesebb filozófusa is észrevette, amikor ezt írta: 
„a szombat nem csupán egyszerűen a pihenés, a kikapcsolódás ideje. Kívülről 
szemügyre kell venni a munkánkat, nemcsak belülről”. (Észrevételek. Bp. 1985. ) 

 A munkaszünet a munkáért van. Ha nincs „rálátásunk” arra amit tettünk, akkor 
életünk célját, köznapjaink értelmét veszítjük el. A szombatra, mint ünnepre nem az 
istentiszteletért van szükségünk csupán, hanem munkánk értelmének belső és külső 
meglátásáért kell megállnunk és semmi mást nem tennünk, mint találkoznunk azzal, 
aki megáldotta ezt a napot, megosztotta velünk a teremtés örömét, és őbenne 
megtalálhatjuk létünk igazi értelmét. Ezért a negyedik parancsolat szerint a szombati 
munkaszünet „emberi jogként” jár nekünk. Ha nem törődünk vele, magunkat 
károsítjuk, emberségünket romboljuk vele. 

A szombat a negyedik parancsolat szerint nem individuális ünnep, hanem 
mindazokra vonatkozik, akik „kapuinkon belül vannak”. Ezért tartották a régiek „szent 
gyülekezés napjának” a szombatot. A nyugalmat nem egyedül, némán kell átélnem, 
hanem közösségben, csendben. A süket csend a hangok hiánya, a beszédes csend 
a szív harmóniája. Isten ezt a csendet akarja velünk megosztani, Őt ebben lehet 
megismerni. Ez a csendes megértés, vagy közös hallgatás, amikor a szívünk is 
összeér, minden közösség igazi ereje. Egyszer egy indiai bölcs mondását olvastam 
valahol, aki azt kérdezte tanítványaitól: - „Mondjátok meg nékem, mi az erő”. Sokféle 
rossz választ kapott. Amikor már a tanítványok minden ötlete elfogyott, így válaszolta 
meg kérdését a bölcs: „Az, ha két három ember egy akarattal csöndben egy csillagra 
néz”. A szombat lényege is ez a csillagra néző közösség. Az igazi találkozást nem az 
udvarias formák hozzák létre, hanem egymás belső megismerése.

Mi is úgy vagyunk, mint annak idején Illés a Hóreb hegyén volt. Szeretnénk, ha 
Isten sziklatépő viharban, hegyeket romboló földrengésben bizonyítaná magát 
elleneink előtt. De így nem lehet találkozni vele. Meg kell várni a halk, szelíd hangot, 
vagy ahogyan Martin Buber fogalmazta meg nagyon szépen: „az elszálló hallgatás 
hangját”. A szombat a találkozás csöndjének a napja. Nem a kikapcsolódás, hanem a 
bekapcsolódás napja. Az az idő, amikor visszatalálunk, hazatalálunk Istenhez, aki 
megteremtett minket. Nemcsak tennivalóink gondját, fáradtságunkat tesszük le, 
hanem ismét bekapcsolódunk a Teremtő életet újító áramkörébe. Ezért több a 
szombat, mint a teremtés emlékünnepe. Ez a nap az „ÚRnak napja”. Épp úgy, mint 
ahogyan a világunk első szombatja volt, vagy Jézus második eljövetelének, 
adventjének ideje.

A negyedik parancsolat ezért foglalja össze a kőtábla első részének előbbi három 
parancsolatát. Kizárja életünkből az idegen isteneket, megítéli a bálványokat, 
amelyek soha sem tudnak Istenre figyelő csendet adni, végül megőriz a varázslás 
kísértésétől meg a helytelen imáktól, melyekkel a magunk akaratát akarjuk Istenre 
kényszeríteni. Ezt jelenti ugyanis ma Isten nevének hiába való felvétele. De 
ugyanakkor ez a parancsolat vezeti be a kőtábla második részének törvényeit. Az 
előttünk jártak tisztelete anélkül a találkozás nélkül, amit Isten a szombatban készít, 
lehetetlen dolog, hiszen a tisztelethez is erre a csöndre van szükségünk. Az ölés, a 
házastársi hűtlenség, a lopás, a hamis, megtévesztő szándékú beszéd sem 
győzhető le a szombati találkozások csendje nélkül. Ha a szombatban feltöltekezünk 



Isten csendjével, akkor ez legyőzi bennünk az önző kívánságot, ami minden bűnnek 
a gyökere. 

Ha a negyediket kiiktatom a parancsolatok közül, úgy teszek, mint az az ember, 
aki egy ház tartópillérét robbantja fel: összedől a ház. Ma nagyon sok felrobbant és 
összedőlt életű ember van körülöttünk. A három millió koldus országából, öt millió 
neurotikus országává lettünk. Vissza kell találnunk a csendhez, vissza kell találnunk 
a teremtés koronájához, a szombathoz, a megváltás reménységének napjához.
  

3. Hogyan tanította Isten az embert a nyugalomra?

Isten az Édentől szövetséges társa az embernek, hiszen minket önmagára nézve 
teremtett. Létünk oka és beteljesítője a szeretet és a Szentírás szerint: Isten a 
szeretet. Isten nemcsak valamit akar adni az embernek, hanem önmagát adja 
nekünk, társunk akar lenni. Ezért a teremtéskor nemcsak megajándékozott minket a 
hetedik nappal, hanem ezen a napon akar találkozni velünk. Meghív magához, hogy 
megtanítson emberségünk igazi titkára. Ezért a szombatot nemcsak kinyilatkoztatta 
nekünk a törvény közepén, hanem gondoskodott arról, hogy ezt a törvényt az ember 
begyakorolja. Ő nem csupán parancsot ad, hanem engedelmeskedni is tanít a 
mindennapokban. 

Az Ószövetség egyik legfontosabb híradása Istenről az, hogy ő beszélő, önmagát 
kinyilatkoztató Isten, aki társunk akar lenni. Már a teremtéstörténetben is úgy áll 
elénk, mint aki „szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben”. (1Móz 3, 8.) Ma is, mint az 
Édenben, beszélgetni szeretne az emberrel. Beszélgetett Kainnal, Noéval, 
Ábrahámmal épp úgy, mint a prófétákkal, de soha nem elméletileg tanította őket, 
hanem közösséget épített velünk. Az ember fizikai léte is egy tanulási folyamat. Látni, 
hallani, érezni, gondolkodni, fokozatosan tanulunk meg. Az időt is tanuljuk, mert 
gyakorlás által alakul ki időérzékünk, pontosodik belső óránk. Ezért könyörög így 
Istenhez a zsoltáros Mózesnek, az Isten emberének imádságában: ”Taníts úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90, 12.) A mulandóban kell 
megtanulnunk az örökkévaló más értékrendszerét. Ez volt a teremtéskor is a 
szombat rendeltetése. Isten az önmagával való közösség ápolásával nevel 
bennünket mulandó, időhöz kötött lényeket, az örökkévaló értékekre. 

Isten földön megvalósuló tervének is van időbeli kerete. Isten nem siet és nem 
késik, időben cselekszik, de nem a mi emberi logikánk szerint. Az embernek meg kell 
tanulni, hogy Isten tervével nem ő rendelkezik. Nem az ember határozza meg az 
időt, és nem ő az ura az alkalmaknak sem. Ábrahám és családja egy ígéret nyomán 
indult el Úr-Kaszdimból. „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem 
nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged 
gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”. (1Móz 12, 2-3.) Ábrahám 
hitt, bízott Isten ígéreteiben és elindult. De meg kellett tanulnia, hogy Isten másféle 
időszámítás szerint gondolkodik, mint a véges emberek. Számára úgy tűnt, hogy 
nem indul el időben Isten ígérete. 

Teltek az évek és nem született meg a várva várt fiú utód. Úgy tűnt, hiába járt 
Isten ígéreteibe bizakodva. Amikor a sziddim-völgyi csata után így vigasztalja Isten 
hűséges szolgáját: „Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges”. 
Erre a szép ígéretre csak így tud válaszolni: „Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, 



hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál 
nekem utódot - mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az 
örökösöm”. (1Móz 15, 1-3.) Hogyan válaszol Isten ezekre a kicsinyhitű szavakra? 
Egyrészt megerősíti az ígéretet és elmélyíti a szövetségi viszonyt engedelmes 
szolgájával, másrészt arra akarta megtanítani, hogy Isten ’órája’ másként jár. Amikor 
a megújított szövetséget Ábrahám az Úr parancsára áldozattal erősítette meg, Isten 
ismét „megvárakoztatta” szolgáját. Amikor feláldozta az üszőt, a kecskét, a gerlicét 
és a galambot és a korabeli áldozati szokás szerint a kettéhasított állatokat 
egymással szembe helyezte el, jöttek a ragadozó madarak, melyekkel napestig 
küzdött. Látszólag elfeledkezett Isten Ábrahám áldozatáról. Csak naplemente után 
válaszolt Isten. De közben meg kellett értenie Abrámnak, hogy Isten másféle időbeli 
keretekben gondolkodik, mint az ember. „Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd 
meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az 
övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig. De ítéletet tartok 
azon a népen is, amelyet szolgálnak”… (1Móz 15, 13-14.)               

Az Ószövetségben Isten másféle idői logikájának begyakoroltatói, a próféták 
voltak. Rajtuk keresztül Isten mindig a „jelennek” szól, de mindig azt kell meghallani 
üzenetükből, hogy Isten másféleképpen gondolkodik, mint az ember. „Nem 
késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, 
mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki 
megtérjen”. (2Pét 3, 9.) Isten, a célja felől látja az emberi életet és a próféták is erre a 
szemléletre tanítanak. Az idő, csak út a célig. Ezért nem az „események”, hanem a 
cél a fontos, nem a „mikor”, hanem a hová. Ennek a másféle szemléletű, tartalmi 
központú látásmódnak a szombat is oktatója volt és ma is az. 

A hét napból álló hétnek, mint nagyobb időegységnek az eredete ismeretlen az 
időszámítás kutatói előtt, a Biblia a teremtéstörténettel indokolja. Voltaképpen nem 
illik bele sem a Nap-év, sem a Hold-év rendszerébe, amit az ókori keleten és minden 
időszámítási rendszerben használtak. A Hold négy fázisváltozását csak megközelíti, 
de nem felel meg annak. Ellenben a hetes szám mindig valami teljeset, valami 
maradéktalant fejezett ki. Isten fontosnak tartotta, hogy időnk egy hetedét elkérje, 
hogy vele bennünket megajándékozzon. Amikor a pusztai vándorlás során a nép 
formálódott, ezt az időrendet nem csupán a parancsolatok írták elő, hanem Isten 
mint tanító gondoskodott arról, hogy a nép begyakorolja. Erre szolgált a 
mannacsoda. Isten mannával táplálta népét a pusztában. De az étellel is az idő 
ritmusára akarta tanítani a választott népet úgy, mint ahogyan az újszülött 
gyerekekben is az evés ritmusán keresztül alakul ki az időérzék. A Biblia feljegyzése 
szerint „Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni, 
fejenként egy ómert”… (2Móz 16, 16-35.), de többet nem volt érdemes szedni, mert 
a különleges pusztai kenyér másnapra megromlott. Egyedül pénteken lehetett többet 
szedni belőle. Ekkor nem romlott meg a különös kenyér, mert ekkor nem is hullott 
belőle.

Isten tanítása nem magyarázás, nem puszta szó, hanem nevelés. Isten áldásáról 
nem elmélkedni kell, hanem élni kell vele. A szombat nem egy ünnep csupán, hanem 
az idő rendszere, ami hozzátartozik mindennapjaink mentálhigiénéjéhez. Erről írt 
Gyökössy Endre az „Életápolás” című könyvében (Bp. 1991. Kálvin K. 51. old), ahol 
a svéd munkapszichológusok egyik megállapítását idézi. Gondos vizsgálatok után 
arra a következtetésre jutottak, hogy az emberbe épített biológiai ritmus alapján, 
testünk nyolc órai munka után nyolc óra pihenést, másféle tevékenységet igényel, 



majd pedig nyolc óra alvást, s mindezt hat napon át. De ha valaki a hetedik napon is 
ezt a ritmust szeretné követni és nem iktat be egy másféle tartalmú „elfoglaltságot”, 
az élete gyertyáját a másik felén is meggyújtja. A szombat nem vallási követelmény, 
hanem biológiai szükséglet, ami a szolgákra és a jövevényekre éppen úgy 
vonatkozott, mint a választott nép tagjaira. Igaz, hogy ezt a hetes rendszert a többi 
ünnep is segített megtanítani, begyakorolni. A nagy ünnepek egy hétig tartottak, hogy 
bele legyen foglalva egy szombat is. (3Móz 23, 6-8, 34-43.) Nagyobb időegységeknél 
is megtaláljuk a hetes számot. Elég itt a hetek ünnepére (3Móz 23, 15-21.) a minden 
hetedik szombatévre (3Móz 25, 2-7.), a hétszer hét évet követő „jubileumi 
évre” (3Móz 25, 8-22.) utalnunk.

Jahve, a nagy tanító nem csupán az idő és az istentisztelet külső rendjére akarta 
népét megtanítani. Ha a szombatünneplés elveszíti a tartalmát, az Isten előtt nem 
kedves. Ézsaiás próféta Kr.e. 701 táján így közvetítette Isten üzenetét a vallás külső 
szertartásait gondosan betartó izraelieknek: „Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – 
mondja az ÚR. Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A 
bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy 
eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé 
hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem 
tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, 
terhemre vannak, fáraszt elviselni”. (Ézs 1, 11-14.)

A bűn elválaszt Istentől, a szombat pedig a vele való találkozás napja, amiben 
nem a formán, az áldozat nagyságán van a hangsúly. A szombat a kapcsolatok 
napja. Ezért aki a szombat tartalmát elveszíti, formális megszentelésével mit sem ér. 
A teremtés szombatja a hála napja volt, a Tízparancsolaté a szabadulásé. Amikor a 
forma megöli a tartalmat, akkor elveszíti azt a célt, amit Isten eredetileg adott a 
hetedik napnak. Öncélú lesz és többé nem az embert szolgálja, hanem csak bozót 
lesz, ami mögé - mint az Édenben tette az első emberpár - elbújik az ember, a ma is 
közelítő Isten elől. A babiloni fogság után a zsidóság a vallásosságban, identitásának 
megőrzőjét látta. Ezért a szombatból lassan eltűnt Isten cselekvése és az ember 
cselekedetévé silányult a szombat. Reformra volt szükség.

4. Krisztus a szombatünneplés reformátora

Jézus Krisztus földi életében szombatot ünnepelt, mint a többi zsidó. Nem 
dolgozott ezen a napon, „szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és 
felállt felolvasni”. (Luk 4, 16.) Földi működése elején, a Hegyi Beszédben maga 
mondta tanítványainak, hogy: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, 
hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a 
törvényből, míg minden be nem teljesedik”. (Mát 5, 17-18.) Mégis ez a parancsolat 
volt az, amivel a legtöbbször összeütközött Jézus, és emiatt többször is 
életveszélyes helyzetbe került. Miért?

Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt. Ez nem a törvény betűjének formális 
tiszteletét jelentette, hanem az eredeti tartalmának, jelentésének helyreállítását. 
Ezért volt ő a szombat reformátora. Ez azt jelenti, hogy a rabbinusi szombat-



haláchához való viszonya más volt, mint amit a kortárs farizeusok gyakoroltak. De mi 
is volt a halácha? Jézus kortársai, az írástudók úgy gondolták, hogy a szűkszavú 
törvényeket ki kell egészíteni, gyakorlati magyarázatokkal kell ellátni, és ezeket kell 
tanítani a népnek. Ezért az egyszerű felszólító parancsokat tilalmakkal bástyázták 
körül. Jézus ezekkel nem vitatkozott, de magatartásával áttörte a formális szombati 
tilalmak akadályait. Nem a szombat ünnepét, hanem az ünnepet tönkretevő 
haláchikus magyarázatokat utasította el, amelyekben nem Isten törvényben 
kinyilatkoztatott cselekedeteire, hanem az ember cselekvésére került a hangsúly.  

 A zsidó haláchikus hagyományokat Jézus, csodáival törte meg. Gyógyított 
szombaton ezzel is bizonyítva, hogy Isten minden nap készségesen tesz az 
emberekért. Ez még nem lett volna baj a zsidó hagyomány szerint, ha 
életveszélyben lévő betegekről lett volna szó Jézus szombatnapi gyógyításaiban. De 
a Mester nem csak a fizikai életveszélyben lévő betegeket kereste. A meggyógyított 
bénák és vakok, hosszú idő óta voltak abban az állapotban, amiből Jézus kiemelte 
őket. Nem életveszélyből, hanem csüggesztő állapotukból mentette ki őket, mert a 
szeretet parancsot - mint minden törvény betöltését - a formális szombatünneplés 
fölé helyezte. Ezt nem azért tette, mert a törvényt lényegtelennek tartotta, hanem 
azért mert a törvényt nem kívülről, hanem belülről, a tartalma felől akarta megértetni 
a tilalmak korlátai között szenvedő emberekkel. Jézus számára a törvény betöltése a 
szeretet volt. 

Jézus nem abban látta messiási küldetését, hogy a törvényt lerontsa, hanem 
abban, hogy a törvény tartalmát, eredeti szándékát érvényesítse. Amikor Keresztelő 
János kételkedni kezdett Jézus messiási küldetésében, ezt üzente neki a börtönbe: 
„vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, 
halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki 
nem botránkozik meg énbennem”. (Mát 11, 5-6.) Ugyanígy, ugyanilyen messiási 
cselekedetekkel kellett a kiküldött tanítványoknak is az Isten országának 
evangéliumát hirdetni. Amíg a farizeusi tanítók a törvény külső kerítésével bajlódtak, 
Jézus a törvény áldását, a szeretetet közvetítette. Az ő evangéliuma nem egy 
szigorúbb, több teljesítményt kívánó etika meghirdetése volt, hanem a szeretet 
uralmának, vagyis Isten országának a meghirdetése.

A szombat igazi tartalma Jézusnak, mint Messiásnak a jelenléte. Ezt a jézusi 
szombatot hirdette meg földi pályája elején Názáretben, amikor a zsinagógában 
Ézsaiás könyve 61, 1-4. alapján tanított: ”Az ÚRnak Lelke nyugszik rajtam, mert 
felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem 
a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a 
megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét”… (Luk 4, 18-19.) Ő 
maga volt a prófétai ígéret beteljesítője, benne teljesedett be a szombat, Isten értünk 
való cselekvésének ünnepe. Hiszen ma is az az igazi szombatünneplés, amikor mi 
foglyok szabadok leszünk, amikor mi vakok ismét látni kezdünk, és oda tudunk adni 
neki és el tudunk engedni minden terhet, ami bennünket kínoz. Így Jézus nem 
eltörölte, hanem érvényre juttatta az igazi szombatünneplést. Ezért mondja Jürgen 
Moltmann a már többször is idézett tanulmányában: „Jézus a szombat parancsát 
nem ’áttörte’ vagy ’közömbösítette’. Nem is ’oldotta fel’ ezt, úgyhogy az emberek ez 
elé az alternatíva elé kerültek volna: Jézus vagy a Zsidóság. Az a szabadság, melyet 
Jézus a törvénnyel szemben kibontakoztatott, semmi más, mint a próféta által 
megígért és Izráel által várt messiási idő szabadsága.” (338) 

Jézus a szombatot nem semmissé, hanem ismét tartalmassá tette. Nem a 



törvényt és a kultuszt profanizálta, hanem az ember cselekvéséről ismét Isten 
cselekvésére tette a hangsúlyt. A szombatot nem munkanappá tette, hanem olyan 
ünneppé, melyben a hat napi munka értelmére kerül a hangsúly. Ez a régi-új tartalom 
az evangéliumok által feljegyzett hét messiási csodában bomlik ki előttünk. Mind a 
négy evangélista fontosnak tartotta ezeknek a feljegyzését, hiszen ha ezt figyelmen 
kívül hagyjuk, érthetetlen lesz Jézus imádságra intő prófétai óhajtása: 
„Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök.” (Mát 24, 20.)

Márk, valamint Lukács evangéliuma (Mk1, 21-28. Luk 4, 31-37.) jegyzi fel 
Jézus szombatnapon tett csodás, ördögűző tettét, amely a kapernaumi 
zsinagógában történt. Először Jézus a zsinagógai istentisztelet szabályai szerint 
tanított, de másként, mint az írástudók. Az emberek „álmélkodtak a  tanításán, mert 
úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.” (Mk 
1, 22.) Jézus tanításának, a megszólaló igének az a célja, hogy a démoni hatásoktól 
megszabaduljon az ember. Ahol a testté lett Ige, Jézus Krisztus megjelenik, ott az 
ördög nem uralkodhat. A szombatnapon megszólaló igének is ez a célja. A 
zsinagógában is hamar kiderült Jézus szabadító hatalma. A tisztátalan lélektől 
megszállt ember hamar felismeri Jézusban a „veszélyt”. Így kezdett kiabálni: „Mi 
közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki 
vagy: az Isten Szentje”. (Mk 1, 24.) Jézus nem hatódik meg az ördögi hitvallástól, 
hanem keményen ráparancsol: „Némulj el és menj ki belőle!” (25.) Hiába mondja ki a 
Sátántól megszállott ember kegyes helyen, kegyes körülmények között az igazat, 
hiába ismeri el Jézust, ha kapcsolatát a testté lett Igével nem akarja rendezni. Jézus 
számára a szombat a démonok feletti győzelem napja, hiszen Istennek nincs 
semmilyen közössége a Sátánnal. A szombat így lesz megszentelt nap, a szabadítás 
napja. Ezért gyógyítja meg a zsinagógából kimenő Jézus Péter anyósát 
szombatnapon. (Mk1, 29-31.)

A másik nevezetes szombatnapi de nem gyógyítási történethez kapcsolódik 
Jézusnak egy nagyon fontos kijelentése a szombatról, ami a többi szombatnapi 
csodát is magyarázza: „Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig 
megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni.” (Mt12, 1-8. Mk2, 23-28. 
Luk6, 1-5.) Jézus és tanítványai ezzel a tettükkel többszörösen is megsértették a 
rabbinikus szombat szabályokat. A hithű rabbik nem hagyhatták el a települést a 
szent napon. A szombatnapi járóföld egy kilométernél kevesebb út volt, bizonyára ezt 
is túllépték a tanítványok. A leskelődő farizeusok azzal voltak elfoglalva, hogy a 
szombat-tilalmak megszegését figyelték. A kalásztépegetést aratásnak, a kalász 
kimorzsolását cséplésnek, a búza megrágását pedig őrlésnek minősítették. Míg 
Jézus és tanítványai az aratásra érő mezőn Isten dolgairól beszélgettek és az 
egymással való közösséget ápolták a teremtés ünnepén, a farizeus a másikat nézve 
nem látta Istent. Jézus nem vitatkozik, csak kérdez. Egy rabbinak való eset 
értelmezését kéri a farizeustól. Hogyan magyarázza Dávid életének azt az epizódját, 
amikor menekülés közben a szent kenyerekből evett az Úr szent helyéről, sőt a vele 
lévőkkel is megosztotta? De Jézus nem várt magyarázatot, a bizonyára több elméleti 
megoldást is kitalálni képes írástudótól. Helyette a krisztusi szombatünneplés 
szabályát foglalta össze két fontos tételben: „A szombat lett az emberért, nem az 
ember a szombatért, tehát az Emberfia ura a szombatnak is.” (27-28.) A szombatban 
Isten az ajándékozó és mi vagyunk a megajándékozottak. Isten azt akarja, hogy 
vele, egymással és a teremtett világgal ápoljuk a közösséget ezen a napon. A 
farizeus, aki az emberi cselekedetekre figyel, nem az Isten ajándékozó kegyelmét 



látja a szombatban. A paragrafus eltakarja előle az embert, aki rászorul erre a 
közösségre. A másik alapelv pedig az, hogy a szombat, az Emberfia uralma nélkül 
értelmezhetetlen. A bűn, közösségrontó hatalom, Jézus pedig azért jött a földre és 
azért hív minden héten önmagához vendégségbe, hogy az összetört közösséget 
megépítse önmagán keresztül Istennel, a világgal a másik emberrel és önmagunkkal.

Márk evangéliumában ezt a vitatörténetet, egy szombatnapi gyógyítás követi 
(Mk3, 1-6. Mát12, 9-14. Luk6, 6-11.), ami ismét a zsinagógában, az istentisztelet 
helyén következik be: Jézus meggyógyított egy sorvadt kezű embert. A farizeusok és 
az írástudók, a kor hivatásos teológusai lesték Jézust, hogy mit tesz. A sorvadás nem 
hirtelen ránk törő betegség. A kegyesek szerint az ilyennel ráér foglalkozni a gyógyító 
ember hétköznap is. De Jézus szombaton is szabadítani akar, mivel az ő 
törvényértelmezése, erkölcsi rendje, emberközpontú. Jézus itt sem titokban gyógyít. 
„Állj ki középre!”- parancsolt az emberre s azután kérdezett, hogy a szeretetből eredő 
szombatünneplésre ráébressze a csapdát állítani szándékozó okosokat: „Szabad-e 
szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani?” (4.) Egy 
szóval, lehet-e ezen a napon - Isten napján - az embert szolgálni, szeretni, tenni érte 
valami jót, önzetlenül. Jézus ellenfelei némák maradtak. Az evangélista szerint ekkor 
Jézus „végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt” (5.) és 
meggyógyította a szárazkezűt egyetlen parancsszavával. A történet megdöbbentő 
befejezése szerint „A farizeusok pedig kimenve, a Heródes-pártiakkal együtt azonnal 
arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.” (6.) A különös az, hogy a tartalom 
nélküli vallásos formákhoz való ragaszkodás ugyanazt a lelkületet váltotta ki belőlük, 
ami a szombatnapon megszabadított ördöngősben volt. A szeretet szabadsága 
elviselhetetlennek tűnt számukra.

Lukács külön forrásból meríti a meggörnyedt asszony szombatnapi gyógyítása 
történetét. (Lk13, 10-17.) A gyógyítást most nem a csapdát állítani akaró farizeusok 
és írástudók kezdeményezik, hanem maga a könyörületességre induló Jézus. Ő 
hívta magához az asszonyt, mindenki előtt tanította, hogy mindenki megértse: a 
szombat a szabadulás, az öröm napja, nem bilincs, hanem szárny. Az asszony 
dereka annyira meggörnyedt, hogy 18 évig nem tudott kiegyenesedni. Az asszony 
emiatt bizonyára sokszor elszidta a Sátánt, aki a korabeli ember hite szerint 
megkötözte, mint ahogyan a rabbinikus rendszabályokkal a farizeusok is 
megkötözték a szombatot. Erre utalhat Jézus gyógyító szava: „feloldattál”, más 
szóval „megszabadultál” betegségedből. A zsinagógai elöljáró azért háborodik fel, 
mert azt gondolja, hogy a gyógyítás az ember Jézus Krisztus munkája, pedig itt is az 
Isten cselekszik. Éppen ez az isteni cselekedet a szombat értelme. Jézus egy 
példával válaszol: „Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a 
maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt 
a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a 
kötelékből szombaton?” (Lk13, 16.) Jézus szerint tehát a szombat a feloldozás, a 
felszabadulás ünnepe. Nem kegyes szokások ápolásával, hanem a segítségre 
szorulók felszabadításával teszünk bizonyságot Jézusról, a szombat uráról.

De Jézus nemcsak a zsinagógában ünnepelte másként a szombatot, mint a 
farizeusok. Lukács feljegyzi (Lk14, 1-14.), hogy egy szombatnapi ebéden Jézus egy 
vízkórós embert gyógyított meg. Szombaton a kegyes izraeliek a két -reggeli és esti-  
étkezésen túl, az istentisztelet után ünnepi ebédet szoktak rendezni, amelyet 
igyekeztek minél ünnepélyesebbé, gazdagabbá tenni, hogy ezzel is megtiszteljék a 
szombatot, feledve, hogy ezzel az ünneppel Isten tisztel meg minket. Az ünnep 



fényének emelése céljából szívesen hívtak meg előkelő vendégeket, különleges 
tanítókat. Így került Jézus a farizeus szombati lakomájára. Ezekre a lakomákra, mely 
az előkelők státusszimbólumai voltak, szabad volt a bejárás. Talán így került a 
vízkóros is a házba. Jézus szombatnapi gyógyítása egy rabbihoz illő vitakérdéssel 
kezdődött. „Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?” A farizeusok bizonyára 
elmondták volna, hogy a gyógyítás ráér majd valamelyik hétköznap is, hogy az 
ünnepről ne terelje el a figyelmet (Lk,13, 14). De Jézus nem várt a kérdésére 
feleletet. Egy mozdulattal meggyógyította és elbocsátotta a vízkórost, mert Jézus 
szeretetét a legszentebbnek tartott szombati munkatilalom sem akadályozhatja. Nem 
istentisztelet az, amelyik hagyja tovább szenvedni a szenvedőt.

Jézus egyik legnevezetesebb csodája Jeruzsálemben, a templom közelében 
történt, Betesda tavánál, talán a lombsátor ünnepének szombatján. (Ján5, 1-30.) 
János így tárja elénk Jézus cselekvésének hátterét: „Jeruzsálemben a Juh-kapunál 
van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka 
van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben”… (Jn5, 2-3.) 
Az a hiedelem vonzotta ide az embereket, ami a régi bibliakéziratokból a 4. versben 
a 10. század környékén a szövegbe került. Azt gondolták, hogy amikor az időszakos 
forrás vizétől táplált tavacska megpezsdül, az első gyógyulni vágyót meggyógyítja. 
De az evangéliumi történet egy emberről szól, aki harmincnyolc éve reménykedik és 
szenved. Itt látta meg Jézus és beszélni kezdett vele: ”Akarsz-e meggyógyulni? – 
kérdezte. Első pillanatban különös a kérdés, mégis a kérdésben bele van rejtve a 
szombatünneplés lényege: a szabadság, a szabad döntés öröme. Jézus azt akarja 
megértetni vele, hogy már van valaki, aki törődni szeretne vele, segíteni. Az így 
kimondott igen, nem a mi cselekedeteinket szabadítja fel, hanem Istennel, a végtelen 
hatalmú Úrral kapcsol össze, a Teremtővel a teremtés emlékünnepén. 

A reményvesztett, harmincnyolc éve a tó partján heverő, mindenkitől elfelejtett 
embernek az volt a szombat értelme, hogy Jézus törődik vele, nincs egyedül. Jézus 
nem csupán a betegségére gyógyszer, hanem reménytelenségére is felelet. Hiszen 
nem az „akarok” hangzik el az ajkán először, hanem a fájdalmainál is nagyobb 
szenvedést okozó mondat: „Uram, nincs emberem.” Isten éppen azért teremtette a 
szombatot, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy nincsen egyedül. Ennek a 
napnak a belső lelki tartalma abban van, hogy az egyedüllétünk, a magányunk 
megszűnik. A rabbinista szombat-értelmezés arra késztette az embereket, hogy 
rejtőzködő életet folytassanak, kibúvót keresve a törvények kerítéseinek szorítása 
alól. Pedig a szombat felszabadít és ebben az esetben is ezt cselekedte Jézus. Nem 
bízta a víz gyógyhatására a beteget, hanem egy rövid parancsot ad neki: „Kelj fel, 
vedd az ágyadat, és járj.” Az ember pedig engedelmeskedett. A szombat csak akkor 
lesz az emberért, ha Istennek ezeket a rövid, jól érthető, hitet próbáló parancsait 
készséges szívvel követjük. Ezért a harmincnyolc éve beteg, de már meggyógyult 
ember is szombatot ünnepelt, mert a teremtő Isten cselekedetét tapasztalta. 

Jézust ez a cselekedete halálos veszedelembe sodorta, mert ő adott 
parancsot arra, hogy a meggyógyult ember az ágyát - ami keleten bizonyára nem 
volt más, mint egy agyonkopott, szennyes gyékény, amin a tó partján hevert - , 
összegöngyölve a vállán hazavigye. A farizeusi szem vak a csodára, hiszen mindig 
az ember tettét figyeli, hogy mit tesz rosszul. Ha szó szerint fordítjuk az evangélium 
szövegét, akkor az okos farizeusi vád így hangzik: „szombat van, nem szabad neked 
a fekvőhelyedet emelni.” A farizeusok által tiltott 39 féle munka közé tartozott az ágy 
szombatnapi felemelése és hordozása is. Jézus, csodatettével és az ahhoz fűzött 



különös paranccsal, mást bíztatott fel erre a „törvényellenes” cselekedetre. A 
meggyógyult beteg a vád alól Jézusra hivatkozva akar felszabadulni. A törvénytudók 
a törvényt „leromboló” tettest keresik, pedig Jézus éppen az atyák Isten törvényét 
eltakaró hagyományainak falát bontotta le ismét, hogy a szombatünneplést 
visszaállítsa eredeti tartalmában.  

A meggyógyult beteg és Jézus, a templomban újra találkozott. Jézus tovább 
akarja építeni ennek az embernek a hitét. „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, 
hogy valami rosszabb ne történjék veled.” (Ján5, 14.) Itt is, mint Jézus más 
gyógyításainál, a beteg megépülése, a bűnbocsánat láthatatlan eseményét 
demonstrálta (v.ö. Mk2, 5-12.) Ez is a szombat tartalmához tartozik. Jézus 
szombatja, a testi-lelki gyógyulás és megépülés napja. 

A hetedik Bibliában feljegyzett szombatnapi csoda, a vakon született ember 
szemének meggyógyítása. (Ján9, 1-41.) Ez a legrészletesebb információnk arról, 
hogy Jézus hogyan is tekintett a szombatra. Egyedülálló ez a történet, hiszen Jézus 
soha nem használt nyálával összekevert sarat a gyógyításhoz. Ő rendszerint szólt, 
és a csoda megtörtént. Miért tér el ilyen különös módon ez a történet a többitől? A 
Biblia magyarázói régen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A történet mindenképpen 
hiteles, első kézből való, hiszen a jeruzsálemi viszonyok pontos ismeretéről 
tanúskodik.

A lombsátor ünnepén a templomban lefolytatott vita végén a farizeusok és az 
írástudók „köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a 
templomból.” (Ján8, 59.) Jézus nem futamodott meg küldetése elől. Elhagyta a 
templomot, de a lombsátor ünnepe még mindig tartott. Talán a templomból jövet, 
talán máshol elhaladva pillantja meg a vakon született embert. Szombat van és a 
tanítványok Isten dolgairól beszélgetnek Jézussal. Ez az, ami méltó a szombat 
megünnepléséhez. A tanítványok, mint ahogyan ezt a korabeli rabbiknál látjuk, 
kérdeznek: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született.” (2.) A 
kortársak felfogása szerint minden betegség, valamilyen konkrét bűn 
következménye. A tanítványok tanácstalanságának ez a hiedelem az oka. Hogyan 
vétkezhetett ez az ember, amikor már a születése óta vak? A szülők bűnéért 
szenved? Talán bűnben fogant ez a fiú? (Zsolt 51, 7.) Vagy esetleg Isten előre látta, 
hogy ez a fiú bűnös lesz, és ezért megbüntette? Jézusnak más volt erről a 
véleménye. Így tanította a tanítványait: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem 
azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk – 
amíg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert 
eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világba vagyok, a világ 
világossága vagyok.” (3-5.)

 Ezután minden külön bejelentés nélkül, szokatlan dolgot tett Jézus. „a földre 
köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire”… 
(6) Ilyet aztán tényleg nem volt szabad szombatnapon tenni, hiszen a sárkészítés 
tilalmas cselekedet volt. A folytatása sem volt kevésbé provokáló a kortársak előtt. 
Jézus a megkent szemű vakhoz így szólt: „Menj el, mosakodj meg a Siloám-
tavában”…A vak engedelmeskedett és amikor visszatért, már látott. A 
szomszédoknak tűnt fel a csoda, akiknek lelkesen el is beszélte, hogy Jézus mit tett 
vele. Az aggályoskodó hitű szomszédok vezették a meggyógyult vakot a farizeusok 
elé, akik a „szombatrontás” miatt megállapították: „Nem Istentől való ez az ember, 
mert nem tartja meg a szombatot”. Mások így szóltak: „Hogyan tehetne bűnös ember 
ilyen jeleket?” És meghasonlás támadt köztük.” (16.) Ha a szombat tartalma az 



emberi cselekedetek latolgatása, annak csak meghasonlás lehet a vége. Ha eltűnik 
belőle az Isten cselekvéséért való hálaadás, akkor az emberi előírások és szabályok 
eltakarják az ajándékozó Istent. 

A megváltás által lehet az ember újra Istennek az a teremtménye, akiről a 
Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette. A szombat 
édeni örökségünk, amit Isten nem magának, hanem az embernek alkotott. Tehát a 
kapcsolatépítés ünnepe, melyben az ember Istennel, a másikkal, önmaga belső 
világával és a teremtett világgal ismét kapcsolatba léphet. Jézus pedig nem azért jött, 
hogy ezt eltörölje, hanem, hogy visszaadja ezt ismét az embernek, de minden emberi 
torzítástól megtisztítva, megreformálva, olyan ünnepként, ami Isten szeretetéről 
beszél. Jézusnak kellett eljönnie azért, hogy ez az Istentől kapott kincs, újra 
megtalált kincs lehessen.

5. Jézus négy eljövetele és a közbenjárás

Az evangéliumok befejezetlenek. Jézus meghalt értünk a kereszten: „az ünnepi 
előkészület napján”, azaz pénteken. „Szombaton azonban (a szent asszonyokkal 
együtt) pihentek a parancsolat szerint”. (Luk23, 54. 56.) A hét első napján, - tehát 
vasárnap - feltámadt és ezzel legyőzte a halált. Megdicsőült testében megjelent még 
negyven napon keresztül a tanítványoknak, majd felment a mennyekben. De ezzel 
nem ért véget a megváltás útja, nem ért célba az evangélium. Máté evangéliumának 
végén, a nevezetes feltámadás utáni galileai találkozón azt ígérte: „Íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.”  (Mt28, 20.) Az evangélium arról szól, 
hogy Jézus ma is velünk van. Vele megyünk az úton, hiszen kereszténynek lenni azt 
jelenti, őt követni a mindennapokban. Az erről való tanúskodáshoz küldte el Jézus 
pünkösdkor a vigasztaló Szentlelket. Mi, a mennybemenetel és Jézus visszajövetele 
között élünk. Nemcsak visszatekintünk a Megváltóra, aki testet öltött és szolidaritást 
vállalt mivelünk, hanem előrenézünk a visszajövő Jézusra, aki most a mennyben 
szüntelenül közbenjár értünk. A mennybemenetel óta a múlt és a jövő 
metszéspontjában élünk. A legáltalánosabb keresztény hitvallással valljuk Urunkról, 
hogy ő „onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.” 

Az ószövetségi embernek, mint láttuk, a szombat a találkozás napja volt. 
Jézusnak is azért kellett a szombatot megtisztítani a rárakódott emberi 
hagyományoktól, hogy a találkozásnak ez a nagyon fontos mozzanata ne sikkadjon 
el. Hitünk épsége ma is azon fordul meg, hogy találkozunk-e teremtő Urunkkal? Így 
az újszövetségi szombat tartalma a teremtésre való visszatekintésen túl, egy új 
elemmel bővült. Benne előre tekintünk a visszatérő Jézus Krisztusra. Így lesz minden 
szombat, a várakozás reménységének napja.  

Pünkösd óta a kereszténység legnagyobb kérdése az, hogy hogyan találkozhatok 
Jézussal, hogyan jön ő vissza, hiszen ezt megígérte? Az advent ősi szokásai is, ezt a 
várakozást jelölik.  Az adventi koszorú négy gyertyája, vagy a karácsonyt megelőző 
négy adventi vasárnap az óegyházból származó hagyomány szerint, Krisztus 
négyféle jövetelére utal. Ennek a négyféle jövetelnek a harmóniája tesz bennünket  
Krisztuskövetőkké, reménykedő és Jézussal járó emberekké. III. Ince pápa 
(1198-1216) - akinek uralkodása alatt érte el tetőpontját a pápai hatalom, aki a 
valdensek, albigensek, a katharok és más bibliai közösségek ádáz üldözője volt -, 
sem tagadta meg Jézus négy adventjét. Szerinte Jézus Krisztus megjelent a test 



felhőjében, a kegyelem harmatjában, a halál tusájában és az ítélet tüzében. Ezt a 
szép költői mondatot biblikusabban fogalmazta meg Bod Péter (1712-1769) 18. 
századi jeles prédikátorunk, aki az 1757-ben írt „Szent Heotokrátes, avagy a 
keresztyének között előforduló innepekről” című könyvében így ír: „mert a 
Krisztusnak négy adventtussa, eljövetele vagyon. Midőn testben megjelent, midőn a 
szívbe bészáll és az embert megérinti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, 
midőn eljő az utolsó ítéletre.” 

Mind a négy „advent” az Istennel, Jézussal való közösségre épül. Jézus zörget a 
szívünk ajtaján. (Jel 3,2o.) Csak úgy tudom beengedni őt, ha közösségem van vele, 
ha kész vagyok hétről hétre vele találkozni. Ha benne megújulok és a vele való 
közösségem reménységgé erősödik, akkor Pállal együtt én is el tudom mondani, 
hogy az elmúlás sem választhat el tőle. (Róm 8, 38.) Akkor a karácsonyi örömhír 
nem a múlt egy jeles eseménye lesz csupán, hanem bennem is megszületik a 
Krisztus és többé nem az énem él, hanem ő él bennem, aki hetente találkozóra hív. 
Így erősödöm meg abban a hitben, hogy Jézus nem a világ végét hozza el, hanem 
elsősorban azokért jön vissza, akik itt a földön vele jártak. Ez a nap nem mindennek 
a vége, hanem mindennek a beteljesedése lesz. Erre tanít minden szombatnapi 
találkozó. Ennek a hitnek a kiépítésére kérte el az időm egy hetedét, hogy az ő 
nyugalmával, békességével megajándékozzon.   

Pál apostol szerint: „Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus 
ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben 
cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5, 10.) Egyedül, Jézus nélkül, Isten 
ítélőszéke előtt menthetetlenek vagyunk. Ezért közbenjáróra van szükségünk. Jézus 
értünk való munkája a feltámadással nem ért véget. Ö a mi mennyei közbenjárónk az 
Atyánál. Jézus közbenjárói szolgálatát az ószövetségi istentisztelet jelképrendszere 
magyarázza. Jézust jelképezte az ószövetségi istentisztelet báránya, papja, 
engesztelést végző főpapja. De még a templom is - ami hidat épített a menny és a 
föld között -, Jézust ábrázolta. Jézus közbenjárói szolgálata nem csupán a keresztig 
tartott, hanem az újjáteremtés jó hírét is önmagába rejti.

Az ószövetségi idők papja – közbenjáró volt Isten és ember között. Amikor az 
Újszövetség, különösen is a Zsidókhoz írt levél, Jézus papi szolgálatát 
hangsúlyozza, Jézusnak ezt a közbenjárói szolgálatát akarja velünk megértetni. 
Izráelben a papok, Áron leszármazottai voltak. Jézus Dávid családjából származott, 
Júda törzséből, így nem lehetett pap. Mégis az induló keresztény gyülekezet egy régi 
ószövetségi történetet felhasználva, Melkisédek rendje szerinti papnak tartotta 
Jézust. (Zsid 5, 6-10.  7, 1-28.) Melkisédekről - neve annyit jelent: „igazságosság 
királya” – Ábrahám történetében olvashatunk. Amikor Ábrahámnak, a Lótot és 
családját fogva tartó királyokat sikerült a Sziddím-völgyi csatában legyőzni: 
„Melkisédek, Sélem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten (héberül: 
él-eljon) papja volt.” Ábrahám az áldásért cserébe „tizedet adott neki 
mindenből.” (1Móz 14, 18-20.) Ezen túl Melkisédek titokzatos alakjával csak a Zsoltár 
110, 4. versében találkozunk. Ez a nagyon régi zsoltár, mely a 2. és a 101. zsoltárral 
együtt a júdeai királyok koronázási liturgiájának része lehetett, ezt írja: „Megesküdött 
az ÚR, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, a Melkisédek módján.” (Zsolt 110, 4.) A 
késői zsidóság már az Újszövetség kora előtt, a várt Messiásra vonatkoztatta a 
titokzatos pap-király alakját. Az Újszövetség kora előtti zsidó irodalom Sémmel, Nóé 
fiával próbálta azonosítani Melkisédeket. Qumránban nagy erejű mennyei angyalnak 
tartották, aki majd a végső időben harcolni fog Beliál – vagyis a gonosz ellen. (11Q 



Melch. II,13.) Ugyanakkor főpapnak is tekintették, aki Isten népéért közbenjár, és 
hidat képez Isten és ember között. A 110. zsoltár elejét – „Így szól az ÚR az én 
uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!” 
– kezdettől, Jézus feltámadására és mennybemenetelére vonatkoztatták. (v.ö. 
ApCsel 2, 32-36. 1Kor 15, 25. Zsid 1, 13.) de a Zsidókhoz írt levél írója állította 
először összefüggésbe Melkisédek alakját Krisztussal. Ezzel bizonyította Jézus 
főpapságának egyszer s mindenkorra érvényes voltát a 110. zsoltár 4. verse alapján. 
(v.ö. Zsid 5, 6-10. 6, 20. 7, 11.) Melkiksédek titokzatos származása (vö. 7, 3.) 
példázza Jézus csodálatos születését, jelzi főpapságának elmúlhatatlan és 
örökkévaló voltát. 

Jézus közbenjárói szolgálata az Újszövetség szerint, két szakaszra osztható: 
földire és mennyeire. Mindkettőnek fontos szerepe van életünkben. A pap szerepe az 
ószövetségi égőáldozati oltárnál, Jézus földi szolgálatát jelképezte. Ő is az 
emberekért, értünk rendeltetett, „hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a 
bűnökért.” (Zsid. 5, 1.) Az ókori ember nem azt tartotta az áldozat lényegének, hogy 
az ember valamit ad Istennek, hanem azt, hogy Isten helyreállítja az emberrel ismét 
a békét és az új, baráti békés viszony kifejezője volt az áldozat. Az égőáldozat nem a 
bűnért való ár, hanem a bűntől való szabadulás lehetőségének jelképes üzenete volt. 
Az ószövetségi véres áldozatok nem tehették tökéletessé az áldozatot hozó 
személyt, nem törölhették el a bűnöket és nem is adhattak tiszta lelkiismeretet (Zsid 
10, 1-4.  9, 9.) Pusztán árnyékai voltak Jézus igazi, valóságos áldozatának. Már az 
ószövetségi messiási zsoltárok is elmondták, hogy maga a Messiás fog az 
állatáldozatok helyére lépni (Zsolt 40, 7-8. vö. Zsid 10, 5-9.) Ezért volt Jézus az Isten 
Báránya, aki bűnné, átokká lett érettünk, hogy az ő vére által tisztuljunk meg minden 
bűntől. (2Kor 5, 21. Gal 3, 13. 1Ján 1, 7. vö. 1Kor 15, 3.) Így tehát Jézus földi 
szolgálata során pap és áldozati bárány is volt egyszerre. 

Krisztus a mennyben fejezi be a földön elkezdett papi szolgálatát. Vérével az Atya 
előtt, a mennyei templomban szerez nekünk engesztelést. Isten szenvedő 
szolgájaként átélt földi megaláztatása tette alkalmassá arra, hogy mennyei Főpapunk 
legyen (Zsid 2, 17-18. 4, 15. 5, 2.) Már az ószövetségi próféták is azt hirdették, hogy 
a Messiásnak papnak kell lenni Isten trónján (Zak 6,13.) Krisztus a 
mennybemenetele után nem hagyta abba értünk megkezdett szolgálatát, hanem 
közbenjár érettünk, hogy helyreálljon az ember Istennel való kapcsolata. Krisztus 
közbenjárása bátorítást jelent az embernek, mivel „üdvözíteni tudja örökre azokat, 
akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” (Zsid 7, 
25.) Jézus közbenjárása folytán, Sátán vádaskodásai alaptalanokká lesznek. (1Ján 
2, 1. Zak 3, 1.) Krisztus közbenjárói szolgálata biztosítja azt, hogy semmiféle bűn ne 
válasszon el bennünket az Istennel való közösségünk örömétől.  

Ha a szombat az Istennel való találkozás napja, akkor Krisztus közbenjárói 
szolgálata a találkozás lehetőségének alapja. Ez a híd, menny és föld között. A 
közbenjárói szolgálat átélése, öntudatosulása nélkül, üres munkaszüneti nap lesz a 
szombat, hiszen Jézus Krisztus jelenléte hiányzik belőle.  Ahogyan a szombat 
figyelmeztetés a teremtés realitására, ugyanúgy ennek jézusi módón való 
megünneplése az újjáteremtett ember Istennel való kapcsolatrendezésének az 
ünnepe. Benne Jézus kezébe tesszük a bűntől újra és újra beszennyezett 
hétköznapjainkat, miközben ő a megváltás következtében Istennel kialakított új 
közösségébe von bennünket. Ez a közbenjárás és ez az újszövetségi 
szombatünneplés lényege.



6. Tulajdonjegy az ítéletben

Isten ítélete nem fenyegetés, hanem ígéret. A bűn miatt ellehetetlenült életű 
ember számára, az egyetlen reménység. A bűn felett csak Isten ítélete tud 
győzedelmeskedni. Az ember képtelen arra, hogy a világot a bűntől megváltsa. 
Ennek ellenére az emberek általában úgy beszélnek az ítéletről, mint Isten kegyetlen 
megtorlásáról. Ha lezuhan egy repülőgép, ha a fakitermeléstől lekopasztott hegyekről 
lezúduló víztől kiáradnak a folyók, ha szökőár pusztít, az emberek Isten nevét veszik 
a szájukra. Így könnyebben megfeledkeznek az őket terhelő felelősségről, amivel 
Isten jónak teremtett világát tönkretették. Ha bármilyen rossz történik a világon, 
mindig azt kérdezzük: miért engedte meg Isten? Hol volt ő, amikor mindezek a 
szörnyűségek megtörténtek?  A mai ember egyre kevésbé érzi, hogy a bűn magába 
foglalja a következményét is, a bűnhődést. Éppen azért vagyunk szabadnak 
teremtett erkölcsi lények, mert szabadon dönthetünk. Isten nem kényszeríti ránk 
szeretetét. Ő azért ítél, mert szabad döntésünkre válaszol.  

Azért kegyelmes cselekedet az ítélet, mert Isten nemcsak a szabad döntés 
lehetőségét biztosította, hanem minden bűnből a kimenekedés útját is megmutatta 
és lehetővé tette minden ember számára. Ő „azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a 
közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta 
önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.” (1Tim 2, 4-6.) Éppen 
Jézus közbenjárói szolgálata készít fel minket az ítéletre, hogy benne a bűn és a 
halál törvényszerűségének bennünket sújtó terhétől felszabaduljunk az örök életre. 
Jézusban „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel 
minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, 
igazságosan és kegyesen éljünk a világban.” (Tit 2, 11-12.) Az ítélet az életért és 
nem az élet ellen van. Az ítélet Isten eszköze, mellyel a bűn káoszában újra rendet 
teremt. 

A bűn nemcsak az ember életét teszi tönkre, hanem a teremtett világ egészét is 
romlásba taszítja. Ezért nemcsak mi emberek, hanem „a teremtett világ is sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak 
vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a 
reménységgel, hogy maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten 
gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett 
világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.” (Róma 8, 19-22.) Az ítélet a 
törvény szabadságának helyreállítása a teremtett világ életében. Ez a törvény nem 
Isten önkénye, hanem erkölcsi, természeti világunk tervrajza, ami arra tanít, hogy 
megtanuljunk emberül élni.

A bűn, közösséget rontó hatalom, az ember pedig közösségre teremtett lény. Ez a 
bűn nagy ellentmondásának az alapja. Istennek helyre kell állítani kapcsolatát az 
emberrel, a világgal, az egész teremtettséggel, hogy mi emberek megmaradhassunk. 
A törvény, Isten akaratának foglalata. A bűn, döntés Isten akarata ellen. A kegyelem, 
új lehetőség arra, hogy Isten és az ember között helyreálljon a kapcsolat. Az 
ítéletben Isten a kapcsolat akadályait semmisíti meg, hogy töretlenül helyreállhasson 
a közösség Isten és ember, ember és ember, ember és világ között. 

A szombat – mint láttuk a fentiekben – a közösség napja Istennel, emberrel, 



világgal. Mint ilyen: jel, pecsét mely azt jelzi, hogy felismertem-e a tönkrement 
kapcsolat egyedüli gyógyszerét: kész vagyok-e visszatalálni Isten törvényéhez? A 
törvény megtartására az ember képtelen, ezért elfogadása nem érdem, hanem 
lehetőség, egy tervrajz, ami azt mutatja meg, hogy Isten milyenné akarja formálni az 
életem. Ez a tervrajz Krisztus nélkül, aki az egyedül igaz építőmester, nem sokat ér. 
Ha csak sóhajtozunk az elvesztett Éden után, ha csak elméletileg fogadjuk el Isten 
törvényét, a bűn végképp tönkreteszi életünket. Ha Krisztus szövetséges társai 
leszünk, akkor felszabadulunk a bűn, vagyis a törvénytelenség uralma alól, az 
Istennel való közösség szabadságára. Ezért a szombat az Istennel, Jézus Krisztus 
által megvalósuló új közösség ünnepe. 

Isten a bűn által tönkretett szövetség meggyógyítására fogadta szövetségébe az 
embert. Mivel Isten törvénye központi szerepet kapott a szövetségben (2Móz 34, 
27.), a törvény szívében elhelyezkedő szombatparancsnak központi szerepe van. 
Isten kijelentette, hogy a szombat „jegy”, „pecsét”, „annak jeléül, hogy van közünk 
egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem őket.” (Ezékiel 
20, 12. 20. vö, 2Móz 31, 17.) A Bibliában a szent: az Isten céljaira elkülönítettet 
jelenti. A szombat az Istenhez tartozás, az Istennel való kapcsolat jele. Benne Isten 
elkötelezi magát mellettem és én őt elfogadom egyedüli szövetséges társamul. Ezért 
„örök szövetség” a szombat a teremtéstől fogva mindvégig. (2Móz 31, 16-17.) Bár az 
ember lázadása, engedetlensége miatt Istennek meg kellett újítani a szövetségét, 
mégis mindkét szövetség, Isten népe iránti szeretetén alapszik. (5Móz 7, 7-8.) 

Nem én tartom meg a szombatot, hanem a szombat tart meg engem a 
Krisztussal való közösségben! Ezért nem érdem, hanem lehetőség. Az idő és az 
örökkévalóság kapuja. Ezért jóval több, mint munkaszüneti nap, amikor bizonyos 
dolgokat nem ’szabad’ tenni. Lehetőség arra, hogy a múlandóban megtaláljuk a 
kapcsolópontot Jézus által. Ezért Isten ítéletében nem az lesz a kérdés, hogy mit 
tettem vagy nem tettem meg a hetedik napon, hanem az, hogy ez a nap 
összekötötte-e mulandó életemet Jézus Krisztus által az örökkévalóval? Ez teszi ezt 
a napot a menny előízévé. 

Krisztus nélkül az ember menekül az egyedül igaz ítélőbíró, Isten elől. Az Éden 
óta így van ez. Az első emberpárt is az Úrnak kellett kiszólítania a bokorból. Minket, 
ma élő embereket is Isten hívó szava szólít, a vele való közösségre. A szó 
meghallása nélkül a szombat csak teher, vagy csupán tartalom nélküli pihenőnap. A 
szombat mai üzenete az, hogy a közbenjáró Jézus Krisztus áll helyettem Isten 
ítélőszéke elé, aki mulasztásaimat, bűneimet eltakarja az ő szent vére által, ha a 
köztünk lévő közösség töretlen. 

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, 
hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, 
akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10.) Az ítélet azokat sújtja, akik a vele való 
közösség elől elmenekülnek, akik nem akarják meghallani hívó szavát. Amikor Jézus 
visszajön ítélni eleveneket és holtakat, azokért jön, akik vele szövetségben voltak. 
Ezért van jelentősége a szombatnak, a kapcsolat napjának. Akik menekülnek előle, 
azok Jézus szavai szerint „megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az 
egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.” (Luk 21, 26.) Bizakodni, 
felemelt fejjel várakozni csak azok tudnak, akik találkoztak vele már itt a földön, 
amikor bekopogtatott szívük ajtaján. A szombat, meghívás: tölts velem egy napot. 
Nem emel ki a világból, hanem magával, a testvéri közösséggel és szép világával 
összekapcsol. Ezzel készíti a nagy találkozót, amikor Isten végképp leveszi rólunk 



bűneink terhét. Ez a nagy találkozó a történelem egyetlen megoldása.
Mi a törvény? Az ítélet mércéje. Ez nem azt jelenti, hogy Isten kegyetlen bíróként 

kéri számon az emberen, hiszen akkor az üdvösség számunkra csak illúzió lenne. 
Bűnös ember nem tehet Isten törvényének eleget. A törvény Krisztus megváltásának, 
az eredeti állapot helyreállításának tükre. A megváltásnak éppen az a célja, hogy 
Isten törvényét - életünk erkölcsi tervrajzát - bennünk Jézus naggyá és dicsőségessé 
tegye. Így a Tízparancsolat, a természetes ember vétkes adóságainak tükre - de 
Jézus által, mint szívünkbe írt törvény -, ígéret is: Isten helyreállítja bennünk újra az 
istenképűséget.

Isten nem nyilatkoztatta ki, hogy Jézus mikor jön értünk. A napot, az órát, az 
éveket számlálgatni balgaság. (Mát 24, 36.) Adott viszont jeleket, hogy velük hitünket 
erősítse. A jelek, melyek a természetben, a társadalomban és a vallási világban 
történnek nem Isten előrehozott büntetései, hanem az emberiség bűnének 
következményei (lásd ezzel kapcsolatban: Dr. Szigeti Jenő: Mit mondanak a jelek a 
Bibliában? Bp. 2002. Heted7Világ Kiadó)  A jeleknek az a céljuk, hogy a megoldást 
kereső embert, odaűzze Istenhez. A szombat, a találkozás napja. Az üdvösség, a 
megtalált nyugalom. Isten azt a bűnt ítéli meg, ami a nyugalmat teszi tönkre. A bűn 
kimozdította az embert a közösség békességéből. Az ítélet visszaállítja Isten uralmát 
a világ felett. Jürgen Moltmann szerint: „A szombat megőrzi a teremtményeket a 
semmivé-léttől, és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten jelenlétének 
boldogságával. Szombaton minden teremtmény megtalálja a maga helyét a jelenlévő 
Istenben. Semmiből állt elő a teremtés, szombatra teremtetett, ezért van az, hogy 
szombaton, Isten jelenlétében egzisztál. Ez a szombati áldás: Ez nem Isten 
alkotásából, hanem Isten nyugalmából ered, nem Istennek valamely tettéből, hanem 
Istennek jelenléte által.” (Jürgen Moltmann: A reménység fényei. Bp. 1989. 
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 327-328).

7. A szombat és az örökkévalóság

    Mivel Isten az embert az önmagával való örök közösségre teremtette, ezért a 
közösség jele, a szombat is örök. Isten a teremtés beteljesedésekor adta. „A 
teremtésre úgy lehet tekinteni, mint Istennek művében való kijelentésére, de csak a 
szombat Isten önkijelentése. Ezért torkollik a teremtés műve a teremtés 
szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már elkezdődik a dicsőség birodalma: 
minden teremtmény reménysége és jövője. Mivel a teremtés szombatja Isten 
szombatja és nyugalmában örök dicsősége van jelen, ezért minden emberi 
szombatnap a ’beteljesedés álmává’ lesz (Fr. Rosenzweig), és az embernek a saját 
emberi művétől való nyugalma az isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. 
A szombat nem a teremtés napja, hanem az ’Úrnak a napja’” (J. Moltmann. i.m. 326)

Mit jelent Jürgen Moltmann-nak ez a fontos kijelentése? Nem kevesebbet 
mint, hogy a szombat és az örökkévalóság összefügg. A szombatnak az Éden óta az 
az egyik rendeltetése, hogy az időben összekapcsolja az embert az 
örökkévalósággal. Az ember reménységre teremtett lény. Csak úgy kapnak célt 
mindennapjaink, ha a mulandóban átéljük az eljövendő világ előízét.  A prófétai ige 
azt tanítja, hogy „ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok – így 



szól az ÚR -, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Azután újholdról 
újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember és leborul előttem – mondja 
az ÚR.” (Ézs 66, 22-23.) Istennek az az akarata, hogy népe az örökkévalóságban is 
ünnepelje a szombatot. Az Úr már a testi Izráelnek megígérte a lelki nyugalmat. Ez a 
nyugalom minden várakozás összességét jelenti, mint ahogyan az evangéliumokban 
az „Isten országa” fogalom. Isten ószövetségi népe engedetlensége folytán 
elmulasztotta ezt az alkalmat. „Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való 
bemenetel ígéret, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon 
erről.” (Zsid 4, 1.) Isten ígéretei mindig feltételesek, de amit Isten megígért, azt 
beteljesíti. A teljesedés tőlem függ: kész vagyok-e Krisztussal újra és újra közösségre 
lépni. Az én felelős döntésem szükséges hozzá, hiszen Isten már döntött, „Mert 
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit 2, 11.) Isten „azt 
aka r ja , hogy m inden ember üdvözü l jön , és e l j usson az igazság 
megismerésére.” (1Tim 2, 4.) Úgy vár Isten nyugalma odaát, hogy ennek a 
beteljesedő odaáti világnak itt van az ajtaja. A szombat az el nem múló kapcsolat 
ígérete. A mennyben nem lesz fáradtság és mégis lesz szombat. Templom sem lesz, 
mégis az újjáteremtettek számára a nagy találkozás napja marad. 

A keresztény nem a mennyországban reménykedik hanem abban, hogy 
mindenkor Krisztussal lesz (1Thess 4, 17.) és a bűn életet rontó hatalma többé már 
nem választja el sem Istentől, sem a világtól sem a felebaráttól. A mennyország a 
helyreállt közösség öröme, amiről a Biblia prófétai jelképekben beszél. A jelkép nem 
egyenlő a valósággal, csak tükre annak. Kár lenne azon törni a fejünket, hogy az 
oroszlán hogyan is lesz vegetáriánus, a növényi táplálkozásra alkalmatlan 
tápcsatornája, hogyan fog átalakulni a mennyben. (Ézs 65, 25.) Ézsaiás prófétai 
képei csak arról szólnak, hogy a megváltásnak az a célja, hogy a múlt minden 
félelme egyszer s mindenkorra véget ér. Arról is felesleges spekulálni, hogy milyen 
nagy lesz az új Jeruzsálem, s hogy valóban olyan alakú lesz-e mint ahogyan ezt a 
Jelenések könyvének prófétai képe leírja. (Jel 21, 9-21.) Felesleges azon gyötrődni 
itt, hogyan is lesz ott a szombat, amikor „éjszaka sem lesz többé, és nem lesz 
szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak 
örökkön örökké.” (Jel 22, 5.) A jelkép így eltakarná a valót. Épp így összekeveri a 
képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja „megtartani”, vagy 
Krisztust csak lelkiekben, a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja 
követni.  

A szombat jel. A megváltás célba érkezésének a jele. Aki a jelet nem becsüli, a 
valóságot is egyre kevésbé becsüli. A kereszténység mai válságának (amiért a 
kutatók arról beszélnek, hogy egy kereszténység utáni korban élünk) egyik fontos 
tünete, hogy a teremtésben való hitünk meggyengült. Ebben bizonyára része van 
annak, hogy a jel is eltűnt. Ismét Jürgen Moltmannt idézzük: „Minden zsidó és 
minden keresztény tanításnak, mely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló 
tanításnak is kell lennie, mert szombaton és a szombat által ’fejezte be’ Isten  
teremtését és mivel szombaton és a szombat által ismerik fel az emberek azt a 
valóságot, amelyben élnek, és amely önmagukban van úgy, mint  Isten 
teremtése.” (i.m. 321.) 

Mivel mi ott vagyunk otthon, ahol Jézus van, a szombat Krisztusra utaló 
ünnep. Ő megígérte mennybemenetele előtt, hogy velünk marad minden napon a 
világ végezetéig. (Mát 28, 20.) A szombat csak vele ünnep. Ezért nem szabad 
szembeállítani a szombatot Jézussal, mint ahogyan a farizeusok tették. Nem az a 



kérdés, hogy Jézus a fontos, vagy a szombat? A kettő egymásra mutat. Ahogyan 
teremtés nélkül nincs újjáteremtés, úgy a szombat Jézus nélkül nem képzelhető el. A 
földi ünnepünk, csak jel, még nem az igazi hazaérkezés, de minden szombat egy 
állomás az örök szombat felé, ahol mindnyájan, mindig, együtt leszünk az Úrral. A 
teremtés ünnepe Jézus megváltása által, a beteljesedés ünnepe lesz. A teremtés 
igazi célja a megváltásban mutatkozik meg és az újjáteremtésben ér célba. 

A szombatot csak úgy lehet megszentelni, ha egészen szabadokká válunk a 
Jézussal való boldog közösségre. Része van benne a múltnak, hiszen a hitünk azon 
épül fel, hogy visszaemlékezünk mindarra, amit Isten eddig értünk tett, de a jelen is 
részt kap belőle. Időt kapunk benne a testi, lelki pihenésre. Letehetjük dolgainkat, 
hogy vele lehessünk, akitől minden jó adomány és ajándék származik. De a szombat 
igazán az örökkévalóság ünnepe, mert előremutat arra az időre, amikor 
elszakíthatatlanul és örökre Jézussal leszünk. Híradás a szombat a múlandóban az 
örökkévalóról, aki fiává fogadott és a célig elkíséri életünket. A teremtés az embernek 
adott szombattal kiteljesedett, a megváltás a szombat által előremutat a 
beteljesedésre. Ezért kell újra rátalálni erre a napra és élni vele, mint a Jézussal való 
találkozásunk különös jelével. 

III. A SZOMBAT AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEMBEN

A történelem az élet tanítómestere, tartották a régi rómaiak.  A keresztény 
gondolkodásnak egyik igazán érdekes szelete az a folyamat, ahogyan a teremtés 
szombatjából kialakult a vasárnapünneplés általános szokása. Benne a 
kereszténység belső, lelki történetének számos tanulsága húzódik meg, aminek 
tudatosítása a mai ember számára is fontos. Mi általában azt tartjuk, hogy a múlt 
mögöttünk van, előttünk a jövő, amit a jelen gondos tervezésével lehet megnyerni. A 
bibliai korban élő emberek másképpen gondolkodtak. Szerintük a múlt van előttünk, 
aminek a tanulságai alapján döntünk a jelenben, és ez határozza meg a jövőnket. A 
múlt, a tanítómester. 

A szombat - ünnep, de mi az ünnep tartalma? Ez a bizonytalankodó kérdés is 
hozzátartozik 21. századi életünk nagyszabású időzavarához, amelyben élünk. 
Tökéletes mesterséges fényforrásokat találtunk fel és azt gondoltuk, hogy a nappalok 
és éjszakák rendjének megváltoztatásával leigáztuk az időt, és közben a bennünk 
rejlő biológiai óránk tönkrement. Nem tudunk megállni, elfelejtettünk ünnepelni. 
A teljes munkaszünet, a tétlenség, a mérsékelt munka még önmagában nem ünnep. 
Az ünnepnek tartalma van és mi ezt a tartalmat eltékozoltuk. Az ünneptől függ a 
köznapok értelme is. A megemlékezés nem a múltért van, hanem a jelenért, no meg 
a következő napokért.

Isten a negyedik parancsolatban azt az ajándékát fogalmazta meg, amit a 
teremtéskor adott. Az ünneplés elveszítése akkor kezdődött, amikor az ajándékból 
követelmény lett. A kötelező ajándék nem öröm, hanem teher. Ha valaki az ajándékot 
páncélszekrénybe zárja, annak az ajándéknak elvész az értelme, az öröme. Az 
aggodalmaskodás, a félelem legyőzi bennünk a szeretetet, az örömet, nem 
béketűrésre, megértésre tanít, hanem felszabadítja bennünk az életet is elpusztító 
erőket. Az egyháztörténelemnek az a tanulsága, hogy a „nem szabad”-ok sora 
tönkretette a szombat igazi tartalmát, amiről Jézus azt tanította, hogy az emberért 



van. (Mk 2, 27.)   
Jézus a szombatünneplés reformátora volt. Megszabadította a szombatot a 

farizeusi teljesítményelvű, a kötelességek és a tilalmak bilincsébe vert kényszer-
ünnepléstől. De vajon hogyan gazdálkodott a kereszténység történelme során, 
Jézusnak ezzel a reformjával? Tudatosult-e a történelem során a szombat igazi 
tartalma? Az emberért lett szombat betöltötte-e igazi szerepét? Közösséget épített-e 
Isten és ember között? Nehéz a történelemtől számon kérni a lélekben történő 
eseményeket, mégis a ránk maradt nyomok összegyűjtése is tanulságos. Legyen 
ebben is a történelem az élet tanítómestere.

1. A két szövetség határán

 Jézust szombatrontónak tartották kortársai, mivel véleményük szerint hűtlen 
volt a haláchikus hagyományokhoz. A héber halácha szó jelentése: törvény, ami a 
halách szóból ered, ami azt jelenti: járni. A zsidó hagyományban így hívták a 
Talmudban található „törvényeket”. A szűkszavú törvényeket a Szóbeli Tan tudós 
rabbijai értelmezték és ezek a döntések, magyarázatok ugyanolyan kötelező erővel 
bírtak, mint maga a törvény. Az első halácha gyűjtemény Jézus századában, Rabbi 
Akiba (Kr.u. 50-135) nevéhez fűződik. Nagyobb terjedelmű és általánosan elfogadott 
törvénygyűjtemény volt Rabbi Jehuda haNászi (kb. 135-200) munkája, amit azért 
írtak le, mert félő volt, hogy a szájhagyományként terjesztett törvények lassan 
elfelejtődnek.  A zsidó hagyomány szerint Mózes a Sínai hegyen kapott törvényeknek 
csak egy részét írta le a Tórában. Ehhez szóban fűzött magyarázatokat, amelyek 
szájhagyomány útján maradtak ránk. A jeles törvénytanítók ezeket írták le és tették 
törvénnyé. A Misna lett ezeknek a szóbeli törvényeknek a leírt gyűjteménye. Ez 
először a tanítás célját szolgálta. A misna szó is a sánó igéből származik, ami azt 
jelenti: tanulni, vagy tanulás céljából ismertetni. A szóbeli hagyományban ezek a 
törvény mellé illesztett törvények, nemzedékről nemzedékre hagyományozódtak. Ez 
lett az alapja a Talmudnak. 

A Misna bölcsei pontosan megállapították a szombaton tiltott munkák rendjét, 
39 alapmunkát (áv möláchá) és a belőlük származó munkaágakat (tóládá) is. 
Alapmunka például az őrlés, ami tilos, ezért hasonlóképpen tilos a köveket, a fémet 
csiszolni, mert a rabbinikus hagyomány szerint, ezek az őrlésből levezethető 
származék munkák. Különben is szombaton minden munka tilos. A bölcsek négy 
alapvető tilalmat rendeltek el a szombat kapcsán: 1. A munka. 2. 
A dolgok átvitele magánterületről a közterületre és fordítva. 3. A város elhagyása 
bizonyos távolságon túl. 4. Nem zsidó személyeknek adott rendelkezés bizonyos 
munkák szombatnapi elvégzésére. Az aprólékos tilalmi listák erdejében így 
hamarosan eltűnt a szombat igazi tartalma. A szombat nem ajándék lett többé, 
hanem egy nehezen betartható tilalom. Lassan a szombat a zsidóség 
megkülönböztető jele lett és eltűnt a teremtés és a Tízparancsolat egyetemessége. 
Ezért a latin írók, köztük Seneca is, kigúnyolta a zsidók fanatikus ragaszkodását a 
szombathoz. Az atyák hagyományai alapján kialakult egy tilalomlista, mely máig 
megköti a vallásos zsidó embert. Nem szabad szombaton tüzet gyújtani, sütni, főzni, 
friss ételeket készíteni. A péntekről maradt tűz csak a kész ételek melegítésére és 
világításra használható. Ez a tilalom az idők folyamán úgy enyhült, hogy az ételt, már 



szombaton gyújtott tűzzel is meg lehet melegíteni, ha a tüzet parancs nélkül nem 
zsidó rakta. Tilalom alá esett a kocsikázás, a lovaglás, a kereskedés, az írás, 
mindennemű ipari és mezőgazdasági munka. Tilos volt terhet cipelni, még a könnyűt 
is. A rabbik azon vitatkoztak, hogy szabad-e olyan tojást megenni, amit a tyúk 
szombaton tojt? A szombati megengedett séta hosszát 2000 lépésben határozták 
meg. Mivel ez nagyobb községekben túlságosan kevés volt, hogy a zsinagógába 
eljárjanak a hívek, a tilalmat úgy enyhítették, hogy az 1-3. században élt tannáiták, 
vagyis törvénytudósok, hogy szerintük ez a távolság a városnak attól a helyétől 
számít, ahol még emberek laknak. De annak is volt módja, hogy 2000 lépésnél 
távolabbi helyre el lehessen menni. Az érúv töchúmin szertartása azt jelentette, hogy 
a rabbik azt a területet nyilvánították otthonnak, ahol az ember eszik. Ennek 
érdekében az éléskamrát 2000 lépésnél távolabbi helyre tette át szimbolikusan. 
Ennek egy védett helynek kellett lenni. Lehetett ez egy faodú is. Ebbe szombat előtt 
valami sült vagy főtt ételt tettek, amelynek a mértéke két étkezésnyi adag kellett, 
hogy legyen. Erre áldást mondott, és kijelölte magának ezt a helyet a pihenésre. 
Ezután visszatért a városba. Másnap, szombaton is elmehet erre a helyre, hiszen az 
éléskamra a ház része, nem számít bele a 2000 lépésbe. 

Éppen így meg lehetett kerülni a tárgyak vitelére vonatkozó tilalmat is. Ez volt 
az éruv hácérót. Ez azt jelentette, hogy a zárt területen fel lehet függeszteni a 
teherhordásra vonatkozó tilalmat. Ennek az a módja, hogy több házat közös 
területnek minősítettek úgy, hogy közös ételt - pl. egy szombati kalácsot készítettek, 
amit egy házban elhelyeztek és odamentek a lakók elfogyasztani. Ezzel az egész 
terület egységes magánterületté változott. Így lehetett imakönyvet vinni a templomba, 
vagy a betegnek orvosságot. A tilalom az egész község területén megszüntethető 
volt, ha zsinórral, vagy sövénnyel körülkerítették és ezzel az egészet egy udvarrá 
tették.

A példákat tovább lehetne szaporítani, de ez is mutatja, hogy Jézus 
századában elindult a szigorú szombattörvények formális kijátszása. A kazuisztikus 
szabályok, elnyomták a szombat belső tartalmát. Jézus az ószövetségi prófétákhoz 
hasonlóan harcolt ez ellen (v.ö. Ézs 1, 13.) és nem akarta, hogy a forma elrabolja az 
embertől a szombat igazi áldását. Ő a szombatot meg akarta tisztítani az emberi 
okoskodások pókhálójától és annak ajándék voltát, gyönyörűségét igyekezett 
helyreállítani. „Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent 
napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját 
dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed 
kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogysz az ÚRban, én 
pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak 
örökségében. Az ÚR maga mondja ezt.” (Ézs 58, 13-14.) A szombatban Isten 
ajándékoz minket és nem mi adunk valami érdemszerző jócselekedet neki. Így lesz a 
szombat ismét az emberért. 

A tanítványok számára Jézus szombatreformja azt jelentette, hogy többé nem 
voltak a törvény rabszolgái, hanem hatalmat kaptak Mesterüktől arra, hogy az ő  
példája alapján eldöntsék, hogy hogyan töltsék be a szombat-parancs mögött 
meghúzódó célt. Jézus nem egy másik pihenőnapot akart adni nekik, hanem a 
formák bilincsétől akarta megszabadítani a szombatot. Ezért a tanítványok, majd az 
első század keresztényei is szombatünneplők voltak, de ezt a napot nem az emberi 
cselekedetek felől, hanem a megváltási terv alapjai felől értették. Jól példázza ezt a 
Zsidókhoz írt levél negyedik fejezete, ami azt fejti ki, hogy a szombatnak három 



dimenziós tartalma van. Egyrészt a kezdetre, Isten teremtésére emlékeztet, másrészt 
a nyugalom földjére való bemenetel szimbóluma lett, ami Krisztus által teljesedett be 
népe életében, míg végül az újjáteremtés előképe is a hívő ember számára. A 
szombati nyugalomnap, ami megmarad Isten népének, (4, 9.) nem a semmittevés 
napja. Minden megújuló hét végén a szombat egy alkalom arra, hogy belépjünk Isten 
nyugalmába, ahol a menny előízét kapjuk és ahol ismét helyreállhat a többirányú 
közösségünk.

A kereszténység gyors első századi terjedése mögött, a diaszporában élő 
zsidóság válsága áll. Az első században a zsidóság nagyobb része Palesztinán kívül 
élt. Egyiptomban Philon (Kr.e. 2o. k – Kr.u. 45) szerint egymillió zsidó élt. Ez az 
ország lakosságának 13%-a volt. Alexandria lakosságának egyharmada zsidó volt. 
Tiberius császár uralkodása alatt Rómában a lakosságnak csaknem 2%-a volt zsidó. 
Keleten Jézus korában alig volt olyan város, ahol nem éltek zsidók. A kívülállókat 
vonzotta a zsidók monoteizmusa, magas szintű erkölcsisége, a bálványképek nélküli 
istentisztelete és szombat ünnepélése is. Josephus Flavius azt írja, hogy a 
diaszporák körül élő pogányok közül többen kezdték a szombatot ünnepelni és 
felvették a zsidó hitet. Pál missziójának ez a zsidóságra figyelő, istenfélő réteg volt a 
legfontosabb bázisa. Ezeknek az embereknek probléma volt a körülmetélkedés 
kérdése, meg a bálvány áldozatokon bemutatott marhahús fogyasztásának a 
kérdése, de nem volt gond a szombat megünneplése. Ezért ez nem is került elő a 
Kr.u. 49-ben tartott jeruzsálemi apostoli tanácskozáson, amelyről az Apostolok 
Cselekedeteiről írott könyv 15. fejezete tudósít.     

Az első század keresztény gyülekezeteinek az Ószövetség volt a Bibliája, ami 
egyértelműen tanítja a szombat megszentelését, mint ahogyan ezt a fentiekben is 
láttuk. Az Újszövetség ezt természetes örökségként átveszi, semmi nyoma nincs 
annak, hogy az újszövetségi időben ezzel kapcsolatban valami bizonytalanság, vita 
lett volna a keresztények között.  Jézus vasárnap, a hét első napján támadt fel, de ha 
minden olyan textust megvizsgálunk, ami az Újszövetségben Jézus feltámadására 
utal, azt kell megállapítanunk, amit Harold Reisenfeld, jeles protestáns teológus 
mondott: „az evangéliumok feltámadásról szóló híradásában nincs arról szó, hogy a 
hét egy bizonyos napján (vasárnap) meg kell erről emlékezni.” (The Sabbath and the 
Lord’s Day. . in. „The Gospel Tradition: Essays by H. Reisenfeld, 1970. 124. old.) A 
negyedik század előtt annak a gondolatnak, hogy Jézus feltámadásáról külön 
ünnepen kell megemlékezni, nyoma sincs a Szentírásban.  Akkor hát honnan ered a 
vasárnap ünneplése? Melyek ennek az első nyomai és milyen gondolatok 
befo lyásol ták a b ib l ia i szombatünneplés lassú e lhalványodását az 
egyháztörténelemben? 

2. Miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni?

Jézus és tanítványai szombatot ünnepeltek és nem törekedtek arra, hogy a 
zsidóktól elszakadjanak. A templomban és a zsinagógákban gyülekeztek, ahol Jézus 
Krisztusban vetett hitüket megvallották. A ránk maradt feljegyzések átvizsgálása 
nyomán megállapíthatjuk, hogy semmi jele nem maradt annak, hogy a zsidóság ősi 
hitét el akarták volna hagyni a tanítványok.  Az első gyülekezet egy olyan zsinagógai 
közösséghez hasonlított, amelynek tagjai Jézust elfogadták Messiásnak. A szombat 
megünneplése nem volt vitakérdés az első apostoli gyűlésen, amit Kr. u 49-ben 



tartottak Jeruzsálemben. Az istentiszteleti szokásoknak drasztikus megváltoztatása, 
bizonyára jelentős visszhangot váltott volna ki a gyülekezetből, ami nem múlhatott 
volna el nyomtalanul. A jeruzsálemi gyülekezetre vonatkozó források elemzése 
határozottan kimutatja, hogy az első keresztény gyülekezetet olyan zsidó megtértek 
alkották és kormányozták, akik megőrizték az ősi vallásos szokások iránti hűségüket. 
Ehhez hozzá tartozott a szombat megünneplése is. Ezért képtelenség azt állítani, 
hogy az első jeruzsálemi gyülekezet megváltoztatta a szombat megünneplését és 
bevezette a vasárnapot.

A jeruzsálemi keresztény gyülekezet nem semmisült meg Kr.u. 70-ben, amikor 
Titus csapatai lerombolták a várost, hanem Jézus prófétai szavának engedve Pellába 
menekültek, ami egy transzjordániai város volt Perea tartomány északi részén.  A 
gyülekezet ekkor sem szakított a szombat megünneplésével. Ebből a csoportból lett 
a nazarénusoknak nevezett közösség, amelyről Epiphaniosz beszél és Jeromos is 
találkozott velük. Epiphaniosz a 3. század végén azt írta róluk, hogy „még most is 
betartják az olyan zsidó rítusokat, mint a körülmetélés, a szombat és 
mások.” (Epiphaniosz: Adversus Haeresis, 29, 7.) Az ő híradása hitelesnek 
tekinthető, hiszen 315 táján egy júdeai faluban született (+ 403). Az ebioniták szintén 
ebből a gyökérből származtak, de ők a gnosztikus spekulációk hatása alá kerültek és  
Jézus Krisztus isteni és emberi természetével kapcsolatos tanításaik miatt 
határolódtak el a kereszténységtő l . Euszebiosz, az ókor legnagyobb 
egyháztörténésze úgy tudósit, hogy az ebioniták is buzgón kitartottak a törvény 
pontos megtartása mellett. Az ortodox kereszténységhez közelítő csoportjaikról sem 
tudunk semmi olyan adatot, hogy bármiféle vitahelyzet kialakult volna a szombat 
megünneplése körül. Ezért a vasárnapünneplés gyökerét máshol kell keresnünk. 

Jeruzsálem pusztulása után a zsidóságnak létkérdése lett a tanításbeli egység 
megszilárdítása. Ez élezte ki a zsinagóga és a keresztény gyülekezet konfliktusát. A 
zsidó hagyomány szerint második Gamáliel, aki Jabnében Kr.u. 80 és 110 között volt  
a zsidó rabbi tanács elnöke, egy átokszöveget fogalmazott meg, aminek az volt a 
célja, hogy a keresztények szimpatizánsait eltávolítsa a zsinagógai istentiszteletből. 
Palesztinában még akkor sok zsidó – keresztény, lényegében zsidónak tartotta 
magát és részt vett a zsidó közösség istentiszteleti életében. A jeruzsálemi 
templomot elveszített zsidóság számára veszélyt jelentett a keresztény misszió, 
annak a zsidó Jézusnak a prédikálása, akiben az Ószövetség várva várt ígéretei 
beteljesedtek és akiben az ábrahámi ígéret minden emberre, zsidóra és görögre 
egyformán kiteljesedhet. Nem a kereszténység érdeke volt a zsinagóga elhagyása, 
hanem a zsidóságé. 

A döntő fordulat a Bar-Kochba lázadás leverése után következett be Kr.u. 
132-135-ben. Jeruzsálem lerombolása óta a római birodalomnak állandó problémát 
jelentett a zsidó szabadságharcos csoportok lázadása. Bar-Kochba – a „csillag fia”,  
ezeket az elégedetlenkedő, szabadságra vágyó csoportokat fogta össze egy nemzeti 
felkelésbe, aminek leverése nem kis gondot okozott Hadriánus császárnak. Ez a 
császári politika szempontjából nemcsak egy távoli, keleti kérdés volt, hiszen a 
zsidóság nagyobb része ekkor a birodalom nagyobb városaiban mindenütt jelen volt. 
A felkelés csak fokozta a birodalomban már ekkor jelenlévő zsidóellenességet. Oka a 
zsidók gazdasági sikerei voltak, amelyek egymás segítésére kész összefogásukon 
alapult. A keresztények a zsidóktól alig különböztek a rómaiak szemében, és mivel a 
zsidóség a birodalomban engedélyezett vallás, religio licita volt, ennek a jogi 
védelme a kereszténységre is kiterjedt. A Bar-Kochba lázadás a kereszténységet is a 



hatóságok érdeklődésének középpontjába állította annál is inkább, mert ekkor már a 
keresztények túlnyomó többsége nem a zsidóság közül jött, hanem a pogányok 
közül. Eleinte a zsidó zsinagógával szimpatizálókból megtért közösség volt, akik nem 
voltak hajlandók részt venni az egyre jobban erősödő, terjedő császár-istenítésben. 
Így a szombatünneplés azt a látszatot erősítette, hogy a keresztények lényegében a 
lázadó zsidók szimpatizánsai, az állam, a császár és Róma ellenségei. A zsinagóga 
elutasító átka, valamint a Római Birodalom növekvő gyanúja arra késztette a 
kereszténységet, hogy a zsinagógai gyakorlathoz nagyon hasonló istentiszteletét 
megkülönböztesse a zsidóságtól. Ennek érdekében nem szombaton kezdte tartani a 
keresztény gyülekezet istentiszteleteit.

Az istentisztelet napjának szombatról vasárnapra való áthelyezése 
fokozatosan történt. Nincs bizonyítékunk arra, hogy a második század előtt 
rendszeresen vasárnap tartották volna a hetenkénti istentiszteleteiket, de arra van 
bizonyítékunk, hogy a második század közepére egyes keresztények maguktól 
tartották meg a vasárnapot istentiszteleti napként, miközben a szombat megmaradt 
nyugalomnapnak. Hosszú ideig megmaradt ez az érdekes kettősség. Szókrátész 
Egyháztörténete – aki Euszebiosz művét folytatta és az V. század elejéig mondja el 
az egyház történetét azt állítja, hogy csaknem valamennyi gyülekezetben jelen volt 
ez a kettős gyakorlat. „Az egész világon majdnem minden gyülekezet minden hét 
szombatján megtartja a szent misztériumokat, de Alexandria és Róma keresztényei 
valamilyen ősi hagyomány alapján ezekkel felhagytak.” (5, 22.) 

Mi ennek az oka? A birodalomban talán Rómában volt a legerősebb az 
antiszemitizmus, melynek gyökerei az első századig visszavezethetők. Itt voltak a 
római jogalkotók számára a legjobban szem előtt a keresztények és ezért itt lett a 
legfontosabb a zsinagógától való elhatárolódás deklarálása. A ránk maradt adatok 
szerint a római gyülekezetben kezdettől többségben voltak a pogányból lett 
keresztények, itt a belső ellenállás is kisebb volt. Itt történt meg az első jelentős lépés 
a szombatünneplés ellen. A római gyülekezet vezető teológusai egyre jobban 
kezdték hangsúlyozni, hogy a szombatot el kell hagyni, fel kell cserélni a vasárnappal 
és a keresztényeket mindennemű szombatünnepléstől el kell tiltani. Mivel a második 
században már kezdett kialakulni a római gyülekezet vezető szerepe, ennek a 
felfogásnak az egész világon nagy hatása volt. Rómában ennek Jusztinosz mártír 
(+165) volt a képviselője, aki Palesztinából származó pogányból lett keresztény. Apja 
itt letelepedett veterán volt és valószínű otthonról hozta a zsidóellenesség érzését. 
Platonikus filozófusok tanításait hallgatta, melyekkel elégedetlen volt. Efézusban egy 
idős emberrel való beszélgetése során lett keresztény. A megtérés nem jelentette 
számára a filozófiával való szakítást, hanem inkább az igazi filozófia megtalálását. 
Keresztényként is öntudatosan viselte a filozófusok megkülönböztető ruháját a 
palliumot, bejárta a római birodalmat, majd végül Rómában nyitott iskolát. Itt 
szenvedett mártírhalált. Jusztinosz a szombatot mózesi szertartásnak tartotta, 
„kizárólag a zsidókra vetette ki, mint jegyet, hogy büntetésre kiválassza őket, amit 
hitetlenségük miatt meg is érdemeltek.” (Dialógus 23, 3. 29, 3. 16, 1. 21, 1.) Ennek a 
tanításnak ugyanaz a történeti háttere, mint Markon eretnekségének, aki az 
Ószövetséget elvetette és véleménye szerint, a júdaizálódott egyházat meg kell 
reformálni. Szerinte csak Pál az egyetlen apostol, a többiek visszazsidósították a 
kereszténységet. 

A másik keresztény központ ahol a vasárnap megünneplését szorgalmazták, 
Alexandria, az ókori világ egyik legjelentősebb kozmopolita kulturális központja volt. 



Ebben a városban is, ahol a zsidók jelentős számban éltek, a keresztény gyülekezet 
és a zsidóság között jelentős konfliktusok alakultak ki. Itt keletkezett 130-138 között – 
egy időben a Bar-Kochba lázadással – a Barnabás levél, mely lényegében a 
zsidóság ellen megfogalmazott vitairat. A Harnack szerint ezt az iratot „azokhoz a 
keresztényekhez címezték, akik kijöttek a júdaizmusból és az Újtestamentum égisze 
alatt a régiből bizonyos sajátosságokat meg akartak őrizni. A zsidókat azzal vádolja, 
hogy a szövetséghez hűtlenek lettek, félreértették és félreértelmezték Isten 
parancsát, mert mindent testi értelemben fogtak fel. Nem értették meg a szombatra 
vonatkozó parancsot, mert az irat szerint a szombat megszentelésére nem is volt 
lehetőség addig, amíg az ember maga meg nem szentelődött.  Szerinte a szombat a 
régi teremtés ünnepe, a keresztények viszont az új teremtés kezdetét, a nyolcadik 
napot ünneplik, ami egy más világ kezdete. A teremtés hat napját szimbolikusan úgy 
magyarázza, hogy „az Úr hatezer év alatt mindent beteljesít. Egy nap nála ezer 
esztendőt jelent… A mindenség tehát, gyermekeim, hat nap alatt, azaz hatezer év 
alatt be fog teljesedni.” (15, 4.) Szerinte a hetedik napi megpihenés, Jézus 
visszajövetele. Mi következik ebből a szimbolikus, hatezer éves spekulációból: „Ha 
valaki azt a napot, melyet az Úr megszentelt, most meg tudja szentelni, akkor 
teljesen a tévedés áldozatai vagyunk. Látod tehát: akkor szenteljük meg azt 
nyugalmunkkal helyesen, mikor mi magunk is már igazakká váltunk, és megkapjuk 
az evangéliumot, amikor már megszűnt a gonoszság, mert az Úr által minden 
újjáteremtetett; akkor leszünk képesek megszentelni, ha mi előbb már magunk is 
megszentelődtünk. Ezt mondja meg nekik ’ Újholdjaitokat és szombatjaitokat ki nem 
állhatom’ (v.ö. Ézs1, 13.) Látjátok, hogyan beszél: nekem nem a mostani 
szombatjaitok kedvesek, hanem az, melyet alkottam, melyen mindentől megpihenve, 
a nyolcadik nap kezdetét hozom létre, azaz egy másik világ kezdetét. Ünnepeljük 
ezért örömmel a nyolcadik napot, melyen Jézus is feltámadt halottaiból, és 
megjelent, és felment a mennybe.” (15, 6-9. Vanyó László fordítása. Apostoli atyák 
Bp. 1980. Szent István Társ. 240. old.)

A Barnabás levél az allegorizáló írásmagyarázat fegyverével próbálja a 
szombat botrányát megszüntetni, de ezzel a szombat elveszti eredeti funkcióját, 
amiért Jézus szava szerint az emberért adatott. Ez a vasárnapünneplés első 
teológiai indoklása, amihez a korabeli eszkatologiai spekulációkat hívja segítségül. Itt 
még nem fő érv az, hogy a vasárnap, vagyis a nyolcadik nap Jézus feltámadásának 
napja, csak mellesleg jegyzi meg ezt a szerző. („Jézus is”) A rendelkezésünkre álló 
dokumentumokból egyértelműen kitűnik, hogy nem igei felismerés, hanem a 
praktikus védekezés szempontjai miatt lettek a szombatünneplő keresztények lassan 
vasárnapünneplőkké. A 2. 3. századi atyák nem is próbálták ezt a döntést bibliai 
érvekkel igazolni. Megmaradt a kettős gyakorlat, mint ahogyan egy negyedik 
századból való irat mutatja. „A szombatot nem kell zsidó módon megtartanunk, tétlen 
nyugalmat élvezve… De mindegyikőtök tartsa meg  a szombatot lelki módon, nem a 
testi nyugalomban, hanem a törvény feletti elmélkedésben örvendezve…  És miután 
a szombatot megtartotta, tartsa meg a vasárnapot is, azt a napot, amelyet Krisztus 
minden barátja ünnepel, a feltámadás napját, a királyi napot, amely fölötte áll minden 
napnak”.

A vasárnapünneplés gyors elfogadását a Biblián kívüli motívumok is 
segítették, hiszen épp ilyen logikával választhatták volna ünnepül a pénteket, Jézus 
kereszthalálának napját. A Nap imádatának, kultuszának ősi vallástörténeti gyökerei 
vannak nemcsak a görög-római világban, hanem az ókori Egyiptomban és 



Mezopotámiában is. Az ószövetségi zsidóságra is hatott a napimádat. (2Kir 23, 11. 
Ezékiel 8, 16. stb.) Mégsem mondhatjuk, hogy vasárnapünneplés a napimádásból 
eredne, vagy annak a befolyására alakult volna ki, de az újonnan megtért és a Nap 
imádását korábban gyakorló keresztényekre hatást gyakorolt az a gazdag bibliai 
tradíció, ami Istent, Jézus Krisztust a Nap erejével, ragyogásával hozta kapcsolatba. 
A vasárnap ünneplésének kialakulását tehát a zsidóság és a kereszténység között 
mélyülő szakadék és a pogány vallások napimádata motiválta.
 A 2. és a 3. század fordulóján Tertullianus (+220 után) volt az első, aki a 
vasárnapról úgy beszélt, mint az Úr napjáról, nyugalomnapról, amin minden világi 
elfoglaltságot félre kell tennünk. Ez a keresztények számára a vidámság napja, de 
Tertullianus a vasárnapot nem a régi szombatparancs folytatásának tekinti, hanem 
olyan keresztény parancsnak, ami a hagyományból ered. Alexandriai Kelemen - 
Tertullianus kortársa - azt tanította, hogy a szombat előkészítette a vasárnapot, mert 
a szombat a teremtés beteljesítése, a vasárnap pedig az újjáteremtés kezdete, a 
teremetés első napjával, a világosság megteremtésével párhuzamos. A szombatban 
Alexandriai Kelemen a nyugalom szimbólumát látja, míg a vasárnap a jó 
gyakorlásának és az igaz ismeretnek a szimbóluma. Ő állította először, majd 
nyomában tanítványa Órigenész azt a máig hangoztatott érvet, hogy minden napot 
egyformán meg kell ünnepelni és a vasárnapünneplés csak a tökéletlen 
keresztényeknek való.

A harmadik század keresztény teológusai dolgozták ki a vasárnapünneplés 
teológiáját. Az új istentiszteleti napot a bizonytalanság légköre vette körül, ezért 
szükségét érezték annak, hogy a korabeli filozófia eszköztárát segítségül hívva, egy 
szimbolikus érvrendszert dolgozzanak ki a vasárnapünneplés indoklására. A 
feltámadásra való emlékezés, mely a későbbiekben a vasárnapünneplés domináns 
indokává vált, kezdetben csupán másodlagos szerepet játszott. A korabeli 
szimbolikus bibliamagyarázat alapján, jelentős szerepet tulajdonítottak a nyolcadik 
nap ünneplésének, amit az újjáteremtés kezdetének, a lelki világosság megalkotása 
napjának (az új első nap) tulajdonítottak. A politikai kényszerhelyzetben, annak 
érdekében, hogy a zsidóságtól akik amúgy is ellenük fordultak, úgy próbáltak 
elhatárolódni, hogy a hét első napján, vasárnap tartották ünnepi istentiszteleteiket. 
Ez a nap, a Nap napja amúgy is népszerű volt a pogányság között. Fontos annak 
megállapítása, hogy azok a teológiai fáradozások, amelyekkel a vasárnap 
ünneplésének igazolását próbálták indokolni, nem a Bibliára vagy az apostolok 
tanítására épültek, hanem utólagosan kitalált, a fennálló körülmények által motivált 
érvekre. Ennek a teológia-történetileg fontos és alapos vizsgálatot érdemlő 
folyamatnak az lett a következménye, hogy a szombat eredeti, Istentől teremtett 
rendeltetése elveszett. Az emberségünk részévé alkotott nyugalomnap helyett arról 
szól a tanítás, hogy milyen napon kell a helyes istentiszteletet tartani. 
Összekapcsolódik ez az Isten által elrendelt és megszentelt hatnapi munka 
jelentőségének elhomályosulásával is.



3. Nagy Konstantin, meg a szombat

A harmadik század végére a hajdan legyőzhetetlennek hitt Római Birodalom 
ereje meggyengült. A jól karbantartott egységet a különböző politikai és vallási 
irányzatok szétrombolták. 180 körül a kereszténység már a birodalom minden 
Földközi-tenger mentén fekvő országában elterjedt, tovább haladt a külső 
provinciákba, a birodalom határain is túl lépett és elhanyagolhatatlan politikai erővé 
lett. 180 után ritkultak a keresztényüldözések, egyre hosszabbak lettek a békés 
időszakok, melyek Róma gyengülését, politikai és gazdasági hanyatlását mutatták. 
Idegen kultuszok vertek tanyát a császári udvarban, a kultúra belső kiegyenlítődése, 
a szünkretista eszmék terjedése, a misztériumvallások extatikus gyakorlata mind-
mind új kihívást jelentett a Római Birodalom számára. Egyre élesebben 
fogalmazódott meg a nagy kérdés: mi az, ami megmenti a birodalmat? Eleinte a 
kereszténység elpusztításában látták a birodalom megmentésének egyik 
legfontosabb útját. Az egyház lassan állam lett az államban, feszes jól működő 
szervezet fogta össze, a bűnbánat kegyelméből, fegyelmi eszköz lett. Az állam 
politikai nyomása, adminisztratív üldözése ellen csak úgy tudott védekezni az 
egyház, ha soraiban rendet tart, kötelező erejű dogmákat és rendtartásokat ír elő. 
Ezek a rendszabályok nem hagyták érintetlenül az egyház ünneplésének rendjét 
sem. 

Az ősegyház szabad, szabályoktól mentes gyülekezeti összejövetelei helyére a 
kultikus cselekmények bonyolult rendszere lép, amit pontosan előírt szertartásokban 
kell végrehajtani. Az úrvacsora testvéri közösségéből a mágikus misztikus jelentésű 
áldozat lett, a gyülekezeti hívektől elkülönülő, magasabb rendű pap fogalma is 
kialakul. A keresztséghez épp úgy, mint az úrvacsorához is az Újszövetségtől idegen 
szakramentális képzetek társultak. A kultusz ilyen irányú fejlődése, a pogány 
misztériumvallások erős hatását mutatja. Ezt, a hellenista hatások alá kerülő, 
szimbolikus írásmagyarázatra épülő teológiai is segítette. Ezen a háttéren az a 
kettősség ami a szombatünnepléssel a 2-3. században kialakult, nem maradhatott 
sokáig fenn. 

A nagy változást Nagy Konstantin hozta. Diocletianus császár és közvetlen utódai 
mindent elkövettek, hogy a hatalmat egy kézben összpontosítsák. Ennek érdekében 
igyekeztek felszámolni az egységet gyengítő tényezőket. Ekkor - mivel a korábban 
szigorú egyházfegyelem meggyengült, a hadseregben is sok keresztény volt -, a 
kötelező pogány áldozás elrendelésével akarták felkutatni a keresztényeket. Csak 
utóda, Galerius látta be azt, hogy a jó megoldás: békét kell kötni a keresztényekkel. 
3211-ben császártársai nevében is rendeletet adott ki, melyben türelmet biztosított a 
keresztények számára, amennyiben nem vétenek a birodalom rendje ellen. Ezt a 
politikát folytatta és beteljesítette Nagy Konstantin, aki mint bölcs államférfi, a 
kereszténységet hatalmi törekvéseinek szolgálatába akarta állítani. Politikai 
kedvezményeket nyújtott az egyháznak, az elszakadt csoportokat viszont kemény 
rendeletekkel akarta beterelni az egységes, egyetemes egyházba. Néhány ezzel 
kapcsolatos rendelete, jól tükrözi célkitűzéseit. 312-ben beavatkozott a donatista 
vitába, 313-ban a pogány kultuszok tisztviselői mellett a keresztény papokat is 
felmentették a személyi terhek alól, 315-ben a kivégzési módok közül törölték a 
keresztre feszítést, ami a keresztények számára megbotránkoztató volt. 321-ben az 
egyház, jogot kapott arra, hogy hagyatékokat fogadjon el és még ugyanebben az 
évben a vasárnapot „a Nap tiszteletre méltó napját” állami ünneppé tegye, a 



törvényszékek ezen a napon csak a rabszolga felszabadítási ügyeket intézhették. Az 
egyház a vasárnapi munkavégzést általában helytelenítette, csak a 
mezőgazdaságban engedte meg. A törvény így rendelkezett: „A Nap tiszteletreméltó 
napján (venerabili die solis) az elöljárók és a városlakók is pihenjenek, és minden 
műhely zárva legyen.” Megszüntette a régi szokást, mely szerint a földművesek hét 
napon át dolgoztak, a nyolcadik napon pedig, piacot tartottak. Elrendelte, hogy ezen 
túl a piac a hetedik napon legyen, a nyolcadik nap ugyanis a keresztények 
istentiszteleti napja és a Napisten ünnepe volt.

A hét nem számított időegységnek az ókorban csak az asztrológia, a zsidóság és 
a kereszténység tette azt elfogadhatóvá. A keresztények kísérletet tettek arra, hogy a 
zsidókhoz hasonlóan a napok pogány nevét számokkal helyettesítsék, de ennek a 
kísérletnek csak keleten voltak eredményei. Nyugaton a napok neveiben 
megmaradtak a bolygók nevei. A tények ismeretében naivság lenne azt állítani, hogy 
Konstantin rendelete tette át a szombat ünneplését vasárnapra, hiszen mint 
korábban láttuk, ennek akkor már több mint egy évszázados hagyománya volt. A 
rendelet a már meglévő keresztény gyakorlatot szentesítette. A szombat-vasárnap 
vitában csak annyit jelentett, hogy állami segítséget adott a nyomaiban meglévő 
szombatünneplés visszaszorításához. Ez a pogányból hirtelen kereszténnyé lett 
tömegek tetszését is elnyerte, hiszen a vasárnap, mint a Nap tiszteletreméltó 
napjának ünneplése, közöttük már korábban is népszerű volt. 

A zsinatok is megpróbálták egységesíteni a keresztény ünneplés gyakorlatát. 
Szodzomenosz egyháztörténete szerint, ami 325-425-ig terjedő évszázadot mutatja 
be, „a nép Konstantinápolyban és majdnem mindenütt összejött szombaton és a hét 
első napján is, amely szokást soha nem gyakoroltak Rómában, sem Alexandriában.” 
Ennek a kettősségnek felszámolására születtek az első zsinati határozatok. A 
konstantini türelmi rendelet előtt, 300 körül volt az elvirai (Spanyolország) zsinat, 
amelynek a 21. kánonja kimondta: „Ha valaki, aki városon lakik, három vasárnap 
nem jön a gyülekezetbe, rövid időre tartsák távol, hogy így feddésben 
részesüljön.” (Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme Bp. 1983. Szent 
István Társaság. 251. old.) Ez nem új követelmény volt. A 3. század közepe táján 
íródott „Didaszkália, vagyis a tizeként apostolnak, Üdvözítőnk szent tanítványainak 
egyetemes tanítása” című nagy tekintélyű irat, egy hosszú szakaszban ad biztatást a 
híveknek arra, hogy vegyenek részt a templomi istentiszteleten. A többi között ezt 
mondja: „Ne becsüljétek többre világi ügyeiteket, mint Isten igéjét, hanem hagyjatok 
el mindent az Úr napján és siessetek buzgón templomaitokba, mert ez a ti 
dicséretetek. Ha pedig nem teszitek, miféle mentsége lehet Isten előtt azoknak, akik 
nem jönnek össze az Úr napján, hogy hallják az üdvözítő igét? /…/ Mosdással, a test 
eledelével, italával és más dolgokkal törődtök, de ami örök, arra nincs gondotok, 
hanem lebecsülitek magatokban az egyházat, és nem igyekeztek, hogy Isten igéjét 
halljátok és befogadjátok.” (Erdő Péter, i.m. 143-144.) A zsidók szombatünneplését 
állítja példaként a hívek elé és igyekszik ugyanazt a szerepet biztosítani a 
vasárnapnak a hívek életében, mint amilyen az Ószövetségben a szombatnak volt. 
Ugyanakkor az elvírai zsinat a szombatról is rendelkezett. „Úgy határozunk, hogy a 
hibát kiigazítjuk, vagyis minden szombati napon szigorú böjtöt tartunk.” (24. kánon. 
Erdő Péter: i.m. 252.) Ez a kánon is a Didaszkália egyik szakaszára épül, ami a 
szombatról így tanított: „Böjtöljetek szombaton is, mert ez Urunk nyugalmának napja. 
Ez az a nap, amikor egészen különlegesen böjtölni kell.”

 Az arles-i (314) majd pedig a nikeai első egyetemes zsinat (325) arra törekedett, 



hogy az u.n. húsvét-vitát rendezze olyan módon, hogy húsvét ünnepe mindig 
vasárnapra essen. Ezek a rendelkezések viszont nem hatálytalanították a 
szombatünneplést. A negyedik század vége felé tartott Laodikeai zsinat, amit talán  
Nagy Theodósziosz császár (379-395) hívatott össze, két kánonjában is rendelkezik 
a szombatról. Egyrészt elrendeli: „szombatonként (a templomban) evangéliumokat 
és más szent iratokat kell felolvasni” (16. kánon), kiengesztelve ezzel azokat, akik 
ragaszkodtak a szombatünneplés ősi rendjéhez. Ugyanakkor viszont elrendeli az 
egységesítés érdekében, hogy „a keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és 
ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények, 
inkább az Úr napján őrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó 
szokáson érik őket, legyenek kiközösítve Krisztus színe előtt.” (29. kánon) (Erdő 
Péter i.m. 321. 324. old.) A kánon szövege jól tükrözi, hogy a keresztények ekkor 
még a Tízparancsolat szombatját tartották, tehát nem dolgoztak. Ezt az ünneplési 
módot próbálta a zsinat vasárnapra áttenni „ha lehetséges”. Mindenesetre ez az első 
olyan zsinati kánon, amelyik megpróbálja szankcionálni a szombatünneplést. A 
folyamat betetőzéseként az 538-as Orleans-i zsinat a vasárnapi mezőgazdasági 
munkát is megtiltotta, „hogy az embereket ne akadályozza a templom 
látogatásában.” 

Amit a teológusok a vasárnap kötelező megünneplése érdekében nem tudtak 
megtenni, azt megtette az állami törvényhozás, ami mögött az a politikai érdek 
húzódott, hogy az egységes kereszténység csatlakozva a Nap napját szívesen, hittel 
ünneplő pogányokhoz, egy egységes rendet, ritmust tud adni a birodalom életének. A 
Nagy Konstantint követő császárok ezért rendre megerősítették – 368-ban. 386-ban 
és 389-ben a vasárnap-törvényt. A pogányságból lett a tiltott vallás. Nagy 
Theodósziosz és Gráciánosz 380-tól megszüntette a vallásszabadságot és az 
egyetemes egyház lett az egyetlen törvényes államegyház. Aki másképpen mert 
gondolkodni, a birodalom ellensége lett. 

4. Középkori nyomokon

Az ötödik század első évtizedei, az egyház győzelmes korszaka. Az egyház 
társadalmi helyzete olyan kedvező volt, mint addig még soha. Egyetlen elismert 
vallás tanításainak elfogadására és követésére, állami törvények kényszerítik az 
embereket. A másképpen gondolkodókat állami törvényekkel kényszerítették az 
engedelmességre. A császári uralom megóvta az egyházat az eretnekségektől és a 
szakadásokról. Az egyházi előírások a birodalmi törvények rangjára léptek. Az 
egyház szellemi élete is elérte a csúcspontját. Ez az óegyházi teológia soha nem 
tapasztalt virágkora.

Ennek ellenére már 400 körül kezdtek megmutatkozni a hanyatlás jelei. A 
népvándorlás viharai szétrombolták a birodalom eddig jól őrzött határait. Az eddigi 
egységes birodalom lassan szétesett keleti és nyugati részre. Nyugat az 5. 
században áldozatul esett a germánok támadásának és a régi egységes birodalom 
helyén germán utódállamok sora jött létre. A latin kultúrát és kereszténységet őrző 
régi lakosok felett a félbarbár, többnyire a szentháromság-tagadó ariánus germánok 
lettek az urak. A Róma köré tömörülő nyugati katolicizmusnak, csak a római püspök 
helyzetének fokozatos megerősödése adott némi reményt. A rómaiak már 
századokkal előbb elutasították a szombatünneplést, mint „zsidós szokást”, így nem 



volt elvárható, hogy a barbár vidéken tevékenykedő bencés szerzetesek, a szombat 
ünneplését szorgalmazzák. A barbárból kereszténnyé szelídülő népek számára, 
Róma lett a minta és ezzel a kötelező ünnep, a vasárnap. Szombatot ünneplő 
csoportok csak a római birodalom határán kívül, Ázsiában, a kínai és indiai 
nesztoriánusok között, Örményországban, Egyiptomban és Etiópiában maradtak.                    

A hamu alatt szunnyadó parazsat nehéz eloltani. Bár az egyház jeles 
teológusai az ünneplés spirituális, szimbolikus tartalmáról írtak, mégis írásaikban ott 
érezhető a vasárnapünneplés bibliai igazolásának a dilemmája.

Sevillai Iziodor (560-636), az utolsó nyugati egyházatya Etymologiarum sive 
originum libri viginti című könyvében - amely az ókor egész tudásanyagának 
összefoglalója -, a zsidókkal való vita közben ki tér  a szombat kérdésére. Szerinte 
spirituális módon kell a szombatot ünnepelni és zsidós túlzás a szombat olyan 
megünneplése, amit az Ószövetség alapján a zsidóságnál láthatunk. Nyomában a 
legtöbb nyugati teológus a már fentiekben megismert, nyolcadik nap teológiáját 
képviseli. A szombat csak a teremtésre emlékeztet. A feltámadás, az új teremtés 
napja pedig a vasárnap. Nagy Gergely szerint (540-604) "a hetedik nap a jelenlegi 
életet mutatja be, míg a nyolcadik az örök élet jele, amelyet az Úr a feltámadás által 
nyilatkoztatott ki." (Moraliumlibri 25.8.) A példákat még tovább is lehetne szaporítani, 
de az újonnan kereszténnyé lett népek számára ezek a teológiai megfontolások 
nagyrészt idegenek maradtak. A zsinati határozatok a vasárnap pontos 
megünneplését, a kötelező templomba járást hangsúlyozták. Szombat ünneplő 
keresztényekről csak az egyház perifériális részeiről jöttek hírek. A legérdekesebb 
talán ezek közül,a kelta egyház szombatünneplése. Szent Kolumbánról írja egyik 
életrajzírója a hetedik század végén, hogy a szent szombatot ünnepelte és ezt 
szerzetestársainak is szabályként meghagyta (Adoman's Life of Columa.  Ed. By 
A.O. Anderson and M.O. Anderson. London 1961. 523, 501, 519.)
 A 9. -10. századból is vannak híradásaink arról, hogy judaista csoportok voltak a 
keresztények között, akik ellen szükségét érezték a jeles egyházi személyek 
prédikációkat írni. Rabanus Maurus (776-856) jeles fuldai apát "A zsidók és a 
judaizálók a mi időnkben" címen írt vitairatot.
 Fulbertus (960 k. -1028) is prédikál ez ellen a csoport ellen, akik olyan 
keresztényekből állnak, akik az ószövetségi törvények érvényét elfogadták anélkül, 
hogy valamilyen kapcsolatban álltak volna a zsidókkal. Az Észak-olaszországi Frioul-i 
zsinaton 796-ban vagy 797-ben olyan földműveseket ítéltek el, akik szombatot 
ünnepeltek. Az újonnan megtért barbár népek között is népszerű volt az Ószövetség 
és itt is kialakultak szombatünneplő csoportok. Így az egész középkor folyamán, 
búvópatakként a Tízparancsolat eredeti törvénye vissza-visszatért. - 
        A középkori vasárnapünneplés egyik érdekes epizódja volt, hogy a Karoling 
korban a vasárnapot a bibliai szombathoz hasonlóan, naplementétől naplementéig 
ünnepelték. Ezt a friouli zsinat (796 vagy 797) is megerősítette  és több jeles 
teológus is erre buzdította a híveket (pl. Rabanus Maurus). Ennek a gyakorlatnak 
talán a legszebb emléke Peter Abélard (-1142) Szombatesti himnusza:
    
                    Ó milyek s mekkorák
                    azok a szombatok,
                    mikkel az ég örök
                    udvara zeng s ragyog!
                    Törteknek pihenés,



                    bátraknak jutalom.
                    Isten lesz minden, és 
                    mindenben Ő honol.
    
                    Ott fogad igazi
                    szent Jeruzsálemünk, 
                    ahol a Béke lesz
                    örökös örömünk;
                    ahol a tény előtt
                    nem fut az epedés,
                    s nem lesz a vágy különb,
                    mint a teljesedés.
    
                    Mily király, mily udvar,
                    micsoda palota,
                    mily béke, nyugalom,
                    boldogság vár oda:
                    mondják el majd azok,
                    akik már élvezik!
                    ha tudják mondani
                    úgy, ahogy érezik.
    
                    Mi pedig lelkünket
                    emeljük azalatt
    s vágyaink mind e szent
    hon felé szálljanak, 
    hogy Jeruzsálembe
    Babilonból vidám
    szívvel térjünk meg a
    számkivetés után.
    
    Ott minden bús tehert
    levetvén  boldogan
    Sionnak énekét
    daloljuk gondtalan,
    s malasztodért örök
    hálákat zeng Neked, 
    mi Urunk, Királyunk,
    üdvözült nemzeted!
    

Mert ott a szombatot
új szombat váltja fel,
szombatolók örök
ünnepe nem fogy el,
s nem érik végüket
az ujjongó dalok,
amiket harsogunk
mink és az angyalok.       (Babits Mihály fordítása)



Magyarországon már Szent István törvényei is szigorúan elrendelték a 
vasárnap megünneplését. Első törvénykönyvében a többi közt ezt olvassuk: Ha 
valamely pap vagy ispán, avagy valamely más hívő személy valakit vasárnap 
ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra. 
Ha pedig lovakkal dolgozik, vegyék el tőle a lovat, amit gazdája, ha akarja ökörrel 
megválthat, és az ökröt egyék meg, ahogyan mondottuk. Ha pedig valaki más 
szerszámokkal dolgozik, vegyék el tőle a szerszámokat és ruháit, amelyeket ha 
akarja bőrével megválthat." (8) "A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes 
falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, 
öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki 
amazok hanyagsága folytán nem (tűz-) őrzés végett marad otthon, az ilyet verjék 
meg, és nyírják le." (9) Az újonnan kereszténnyé lett országokban ilyen volt a 
vasárnapra tanítás.
    A késő középkorban, a nemzeti nyelvű Bibliák megjelenésével párhuzamosan 
kibontakozódó elő-reformációs törekvésekben is kialakultak hamar a 
szombatünneplő csoportok, hiszen ezek a mozgalmak a Bibliához való visszatérést 
tűzték zászlójukra. Legjelentősebbek a valdensek, valamint a lollardok mozgalma 
volt. Nekik voltak olyan csoportjaik, akik a Biblia alapján szombatot ünnepeltek és 
visszataláltak az ősi alapokhoz. A 15. században már Skandináviában is találunk 
szombatünneplőket. 1843-ban Bergenben egy tartományi zsinat elítéli a 
szombatünneplőket, akik számos helyen elkezdték gyakorolni a hitük szerinti 
ünneplést. Ebben a században Novgorodban, valamint Litvániában is találunk 
szombatünneplőket, akiket az egyház megpróbált ünneplésük megváltoztatására 
kényszeríteni. Így a középkorban sem tűnt el teljesen nyomtalanul a 
szombatünneplés ősi gyakorlata. 

5. A reformáció jegyében
            A reformáció jelszava a Rotterdami Erasmus munkásságára visszavezethető 
mondás: vissza a forráshoz. (ad fontes) A 14. század végétől mindenki arról beszélt, 
hogy az egyháznak reformációra van szüksége, vagyis a hit megújulására. Ez nem 
valamiféle új szervezet, vagy teológiai irányzat bevezetését jelentette, hanem a régi, 
biblikus alapok újragondolását. A humanizmus a görög-római kultúra klasszikus 
alapjaiig próbált visszamenni, sokszor szembefordulva az emberi és egyházpolitikai 
törekvésektől megfertőzött kereszténységgel. Azok pedig, akik Krisztus követésében 
találták meg életük célját a Biblia felfedezésére indultak.
        A reformáció nem csupán Luther vagy a nyomába jövő reformátorok ügye volt, 
hanem az egész kereszténység létkérdése. A tönkrement alap törvényszerű 
következménye, hogy összeomlik a ház. Luthernek az a döntő érdeme, hogy a 
Bibliát és csakis a Bibliát tette a hit és az élet egyedüli alapjává. Nyomában indultak 
el a reformátorok többféle úton, többféle helyzetben, hiszen a 16. században 
Amerika felfedezése után, az Európát fenyegető török hódítás árnyékában egyre 
világosabb lett, hogy nem lehet ugyanúgy cselekedni, élni, mint eddig.     Az alapokat 
kellett megerősíteni. Ezért a reformáció útnak indult az evangélium alapigazságainak 
újra felfedezése útján. Hamar kiderült, hogy a kazuista tiltásokkal és kötelezésekkel 
körülbástyázott kereszténység, értelmét és célját vesztette. Csak a hit  
szabadságában lehet találkozni Jézussal, az érdemszerző jócselekedetek hajszolása  
pedig  nem vezet el a célig.



          Mi történt ebben a gyorsan változó, felpezsdülő korban a Biblia szombatjával? 
A kereszténység előtt csak rossz példák voltak. A zsidóság végsőkig szabályozott 
szombatünneplése, melynek megreformálását Jézus is szorgalmazta, nem vonzotta 
a tenni, változtatni akaró kor embereit. A  Sulhán Árúch szabályai mögött eltűnt a 
teremtés emlékünnepe, a bibliai nyugalom napja, aminek az volt  a rendeltetése, 
hogy Istennel, a világgal, a felebaráttal, összekötő kapcsolatokat építsük és 
önmagunkban is nyugalomra lelve,
        Istennel találkozzunk. A középkori vasárnapünneplésből sem kaptak indításokat, 
hiszen a szombatból csak a törvények szigorával szabályozott munkaszüneti nap 
lett, majd a kötelező templomba járás napja és ennek következtében  az isteni áldás, 
az igazi tartalom  veszett el. A hit megújításának, az evangélium újrafelfedezésének 
lázában a szombat a perifériára szorult.           
          Az egyház létének megmentése érdekében különböző utakon közelítettek a 
16. századi eleink. Az angolok egy Rómától független nemzeti egyházban látták a 
megújulás útját. Luther és Kálvin a Biblia üdvösségről, megváltásról szóló tanítását 
fedezte fel újra, kijavítva ezzel a középkorban rárakódott torzulásokat. Voltak olyan  
ok  is, akik a Biblia nyomán új társadalmat akartak felépíteni, valamiféle földi Isten 
országát, de a szombatünneplés jézusi formájának felfedezésére nem került sor.  
Luther már 1520-ban a német nemzet keresztény nemeseihez írt vitairatában, elítélte 
középkori ünnepek egyre burjánzó rendszerét és a vasárnap megünneplése mellett 
érvelt. A Tízparancsolat hetedik napját vasárnap akarta megünnepelni. A Nagy 
Kátéban, mely 1529-ben jelent meg először, a Tízparancsolatnak ezt a szakaszát így 
magyarázza:" Isten a hetedik napot az Ó testamentumban elkülönítette, ünnepül 
rendelte, és megparancsolta, hogy azt minden más napnál szebbnek tekintsék. Ez a 
parancsolat az ünneplés külső szempontjából, csak a zsidókra érvényes, mégpedig 
az, hogy ne végezzenek durva munkát és pihenjenek, hogy ember és állat ismét 
felüdüljön, s a szakadatlan munkától el ne sorvadjon. Ámbár később túlságosan 
megszorították ezt és durván visszaéltek vele, gyalázták, és nem tűrték Krisztus 
olyan cselekedeteit sem, amelyeket ők is elvégeztek volna azon a napon, ahogyan 
az evangéliumban olvasható. " (...) " Ez a parancsolat tehát szószerinti értelme 
szempontjából egyáltalán nem vonatkozik ránk, keresztényekre, mert ugyanolyan 
külső dolog az, mint az  Ótestamentum más rendelkezései is, amelyek bizonyos 
szokásokhoz, személyekhez, időhöz és helyhez vannak kötve; Krisztus pedig, 
mindezt már szabad tetszésünkre bízta.   
       " Eredetileg úgy gondolta Luther, hogy a tanult embereknek nincs szükségük a 
nyugalomnapra. Ezt a mondatot a Káté 1538-as javított kiadásából kihagyta. Luther 
elismerte, hogy nyugalomnapra, pihenésre szüksége van az embernek, majd így 
érvel: "Ez azonban mondom nincs időhöz kötve úgy, ahogyan a zsidóknál, hogy 
éppen ennek vagy annak a napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a 
másiknál, sőt ennek minden nap kellene történnie. Mivel azonban a nép ezt nem 
tudja megtartani, hetenként legalább egy napot kell erre kijelölni. Mivel pedig ősidők 
óta a vasárnap rendeltetett erre, meg is kell ezt hagyni, hogy egyöntetű rend szerint  
történjék és senki zavart ne támasszon szükségtelen újítással."       
        Luther tehát a vasárnapban csak egy egyszerű pihenőnapot látott, amit az 
istentisztelet megtartására kell felhasználni.       
        Luthernek ezzel a véleményével, nem minden reformátor társa értett egyet.  
Andreas Karlstadt (1483–1541) ezek közül a legjelentősebb, aki 1524-ben írt 
vitairatában, a szombatünneplés mellett érvelt. Ausztriában és Morvaországban is 



voltak olyan reformációt követő csoportok, akik szombatot ünnepeltek. A svájci 
reformátoroknak, Zwinglinek és Bucernek viszont, Lutherhez hasonló véleménye 
volt. A negyedik parancsolat teljesítését,  a vasárnap megünneplésében látták. 
Érdekesen került elő a szombat kérdése a genfi reformáció vitáiban, melyben a 
katolikusok azzal próbálták megvédeni az egyháznak azt a hatalmát, hogy 
dogmákat, kötelező érvényű szabályokat hozzanak, hogy a szombat vasárnapra 
változtatásával érveltek. Kálvin az Institucióban a szombat kapcsán azt tanítja, hogy 
az egy erkölcsi intézmény, aminek szociális és vallásos jelentősége van. A szombat 
ószövetségi típusú megtartását, zsidós túlzásnak tartotta. 
        A reformáció harmadik, radikális irányához tartozó anabaptisták között is 
találunk szombatünneplő csoportokat. Számos szombatünneplő csoportot ismerünk 
a 16. századból. Az 1520-as évek második felében Oswald Glait és Andreas Fischer 
érvelt az Úr szombatja mellett. Oswald Glait azt tanította, hogy a szombat a teremtés 
emlékünnepe és nem tekinthető a körülmetélés vele egyenrangú zsidó jelnek, hiszen 
az utóbbit csak Ábrahámnak és leszármazottainak rendelte isten, a szombat pedig, a 
teremtés jogán az egész emberiségre érvényes. Mózes második könyve 16. fejezete 
alapján azt is bizonyítottnak látta, hogy a zsidók már a Sínai hegyi törvényadás előtt 
is ünnepelték a szombatot, mint a teremtés emlékünnepét.  Andreas Fischer aki talán 
azonos a Krasznahorka várában mártírhalált halt magyar anabaptista reformátorral -, 
szintén a Szentírás alapján érvelt a szombatünneplés mellett. 
        De nemcsak Európa keleti felén találkozunk szombatünneplő csoportokkal. 
Sevillában Mario Veloso (+1560) kezdett a reformáció szellemében prédikálni az 
1540-es években. Határozottan tanította, hogy a Tízparancsolat megünneplése ma is 
időszerű és senkinek, még a császároknak sincs joga arra, hogy Isten törvényét 
megváltoztassák. Szerinte Isten által alapított intézmény a szombat, amit tiszteletben 
kell tartani és meg kell ünnepelni.
        Itt kell megemlékeznünk az erdélyi szombatosok mozgalmáról is, ami az 
igazságkeresés lázában égő Erdélyben született. ... márciusában,  Dávid Ferenc által 
Tordára összehívott zsinat, melyről kevés dokumentum áll rendelkezésünkre, 
kimondta a  communio prophetica elvét, mely szerint minden egyes lelkésznek 
jogában áll bárminő meggyőződést alkotni és ezt szabadon hirdetni.    
       Ebben annak a Dávid Ferencnek a  gondolataira ismerünk, aki a "Refutatio 
scripti Melii (Méliusz műveinek cáfolata) című művének ajánlásában már 1567-ben 
ezt írta: "Nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erővel 
kényszeríteni a lelkiismeretet s a lelket aki felett hatalommal csak a teremtője bír... 
Vizsgáljátok meg, ha Istentől van-e ama lélek? A jövendöléseket meg ne vessétek. A 
lelket ki ne oltsátok...    
       Akik ellenkezőt tesznek, a napot és a holdat homályosítják el, az egyházat 
kietlen pusztává teszik, a csillagokat befeketítik, az angyalokat könnyekre és sírásra 
bírják, magukat vérrel undokítják be, ami azok jelvénye, akik homlokukon kígyót 
viselnek." A szabad kutatást lehetővé tevő zsinati határozat után egy évtizeddel indult 
el a szombatosság Erdélyben, mint a magyarországi reformáció utolsó hajtása. Nagy 
Szabó Ferenc (1581-1658) krónikája szerint „Szent-Erzsébeten lakik vala egy 
főember, kinek Eössi András vala neve (...). Addig olvasá a bibliát, hogy szépen 
kitalálá belőle a szombatos vallást és nagy sokakat elhitetett vala, a szentírásnak 
világos locusait mutogatván a nagy együgyű községnek." Ez a kitalálás 
természetesen nem csupán a Biblia olvasásának volt köszönhető. Eössit, aki Dávid 
Ferenc legrégebbi hívei közé tartozott, főként Matthias Vehe-Grilius hitelveit, nézetei 



indították el ezen az úton. Grilius Heidelbergből menekült Erdélybe és 1578-1579 
között Kolozsvárott talált menedékre. Szombatünneplő volt, ő indította el           
       Eössit a Biblia kutatásában Az új felekezet történetének első időszakában - az 
1580-as évektől 1620-as évekig kimondták, hogy a zsidóktól abban különböznek, 
hogy Jézust Krisztusnak ismerik, a többi keresztény felekezettől pedig abban, hogy 
"az Isten törvényéből kiirt parancsolatok" szerint kívánnak élni, "melyeket minden 
nemzetekből való embereknek meg kell tartaniok, akik üdvözülni akarnak."   
Tartózkodtak a tisztátalan ételektől, és megünnepelték a többi ótestamentumi 
ünnepet. Az új hit Eössi szenterzsébeti udvarházából gyorsan terjedt, főként a 
székelyek körében. Különösen Eössi rokonai, barátai karolták fel az új hitet és 
birtokán a falvak lakói mindenfelé szombatossá lettek.        
A felekezet Udvarhely és Marosszék falvain túl, a városokban is toborzott híveket. Így 
Marosvásár helyt, Tordán, Kolozsvárott is voltak kisebb-nagyobb szombatos 
szigetek, sőt arra is vannak adataink, hogy Erdély határain kívül, egészen Makóig 
elért az új hit missziója. Becslések szerint ekkor a húszezret is meghaladta az új hit 
híveinek száma. Hívei között főrangúak, nemesek és értelmiségiek is voltak, akik 
jelentős irodalmat hoztak létre. Istentiszteleteiken központi szerepet töltött be az 
éneklés, ezért a ránk maradt kéziratok nagy része énekeskönyv. 
        Az 1630-as évektől, főként Péchi Simon (1570 k -1643) hatására, a 
szombatosok hite teljesen a zsidóság irányába tolódott el. Az éneklés elveszítette 
egyeduralmát. A tanításbeli változás legfontosabb eleme az volt, hogy Jézus 
messiási küldetését, amit korábban szilárd elvként vallottak, egyre többen 
megtagadták és szent könyvként csak az Ószövetséget fogadták el. 
Hitgyakorlatukban csak az ószövetségi szertartások maradtak meg.       
              A reformáció visszatalált a Bibliához, ez tette a hit és a cselekedet egyedüli  
mércéjévé, de nem ismerte fel Jézus szombatreformjának lényegét. A szombatban 
csak pihenőnapot látott, vagy az istentiszteleti összejövetel napját, de nem értette 
meg a maga teljességében azt, hogy hogyan is lett a szombat az emberért, mit is 
jelent a teremtés a mi életünkben? Ezért a szombat, csak rabbinista gyakorlatában 
jelent meg a reformátorok előtt. A zsidó ünneplési mód szemben állt az egyedül hit 
által, kegyelemből, Krisztusért megszerezhető üdvösség alapelvével. A tilalmakra és 
kötelezvényekre épülő szombatünneplés eltakarta a reformáció korának kutató, hitre 
találó hősei előtt a szombat Krisztusi lényegét. A kérdés így fogalmazódott meg: a 
szombat vagy Jézus. Pedig az igazi válasz ez: Jézus és a szombat.       
    
 6. Akik visszataláltak a régi forráshoz 

         A puritanizmus több mint egy, a protestáns teológia burjánzó irányzatai között. 
A 16. század végén, a 17. század elején Angliából indult, ahol az anglikán reformáció 
pusztán a Rómától független nemzeti egyház létre hozásával akarta megoldani a 
reformációt. A puritán atyák arra döbbentek rá, hogy a kereszténység nem elmélet, 
tanítási rendszer, hanem életgyakorlat, aminek motiválni kell az egész életünket. 
Ezért nemcsak egy demokratikusabb egyházszervezet kialakítására törekedtek, 
hanem a biblikus keresztény gyakorlat, a kegyesség gyakorlásának az 
újragondolására is. A reformáció igei felismerései, a puritanizmusban jutottak el a 
mindennapi élet valóságáig. A puritánok igyekeztek a kálvini alapelveket pontosan 
betartani. Kisebbségben voltak, de az igéhez való hűségük, a reformok melletti 
elkötelezettségük példa értékű volt, amit a hatalom nehezen tolerált. Míg az 



episzkopalisták a királyi egyeduralom védelmezői, addig a puritánok a politikai 
szabadságjogok élharcosai is voltak. I. (Stuart) Jakab király azzal sértette a 
puritánokat, hogy az eredetileg presbiteri szervezetű skót egyházba megpróbálta a 
püspöki irányítású, felülről ellenőrzött egyházkormányzást bevezetni.        
    A harc az ünneplés kérdésére is kiterjedt. 1518-ban megjelentette a megengedett 
vasárnapi szórakozások listáját (Book of Sports), ami sokat enyhített az ünneplés 
tilalmán. A puritán szerzők már a 16. század folyamán sokszor írtak arról, hogy a 
vasárnapot, mint nyugalomnapot a negyedik parancsolat rendelkezései alapján kell 
megünnepelni, úgy, mint az Ószövetség idején és szent napnak kell tartani. Az 
anglikán felsőpapság lazasága és I. Jakab rendelete, ezért nagy megütközést váltott 
ki a hívő protestánsok körében. Álláspontjukat Lewis Bayly (+1631) (Magyarországon 
a 17-18. században) híres, nagyon népszerű könyve, egy egész hosszú fejezetben 
foglalja össze. Ebben először azt írja le, hogy Jézus a hetedik napot a hét első 
napjára változtatta, aminek a feltámadás volt a pecsétje, majd pedig az új szombat 
szigorú megünneplése mellett érvel tíz nevezetes okkal és azt állítja, hogy ez az 
ünnep a vasárnapra áttett szombat, világ végezetéig érvényben marad. IDE!!!!!!

Sokszor panaszoljuk, hogy egyedül vagyunk és még egymásra sincs időnk. 
Ezért kéri vissza mindennapi tennivalóimhoz adott időm egy hetedét magának, hogy 
nekem ajándékozhassa benne a nyugalmat és a társra találás örömét.  A szombat 
nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete az élet nyugtalanságában. Azért 
kéri el tőlem Isten ezt a napot, hogy megáldva és megszentelve visszaajándékozza 
nekem olyan kincsekkel megrakva, amiket e nélkül soha nem érhetünk el. Mi 
emberek szívesebben vitatkozunk arról, hogy melyik ez a nap, mint hogy kipróbáljuk. 
Sokszor elfelejtjük, hogy a kereszténység nem filozófia,  nem is ideológia, hanem 
gyakorlat, élet, amit élni kell és nem magyarázni.    
       Ezért arra a kérdésre, hogy mire jó a szombat, csak akkor tud az ember 
válaszolni, ha van tapasztalata róla, ha kipróbálta. 
Jézus a szombatünneplést azzal reformálta meg, hogy a tilalmak bilincséből 
kiszabadítva, visszaadta az embernek.  Újra megtanította, hogy a szombat nem 
kényszer, hanem a teremtéshez tartozó része az életünknek, ajándék, amire az 
embernek szüksége van. Ő nem a szombattól, hanem a tartalmát veszített kényszer 
ünneplés bilincsétől szabadította meg az embert. Az ember pedig figyelmen kívül 
hagyja azt, hogy   ezzel az ajándékkal szabadon  élhet és nem kellene rombolnia 
önmagát. 
      A szombat a találkozás napja, elmagányosodásunk mentális betegségének 
gyógyszere. Szétesnek emberi kapcsolataink, mert nincs időnk egymásra. Az egyik 
másodéves egyetemi hallgatóm mondta a minap, hogy ő azt fogja kérni karácsonyi 
ajándékul édesapjától, aki néhány éve elhagyta őket, hogy töltsön vele otthon egy 
napot és legyen ideje egy kis beszélgetésre. A gyerekesnek tűnő válaszért senki nem 
nevette ki ezt a diáklányt. Többen maguk elé néztek és mosolyogtak, mert a 
találkozás, a közösség értékesebb mint a tárgy, a szabvány ajándék, amit 
egymásnak adunk. A szombat arra jó, hogy ez legyen az Isten színe előtti, minden 
álságos szerepjátszástól mentes találkozás napja. A némán templomozó, 
nosztalgikus kereszténységtől el kell jutnunk az együtt, egyért, egymásért örülni tudó 
keresztény közösségekig. Erre ad lehetőséget a szombat, amikor a Tízparancsolat 
szerint, semmi dolgot sem teszünk, de azok sem, akik a kapuinkon belül vannak. 
Mert ez a nyugalom nem önmagáért való.
    Az embert igazán emberré, a munka teszi. Istennek olyan teremtményei vagyunk, 



akik nemcsak elszenvedik a világot, hanem művelik és őrzik azt. Aki már nem akar 
semmit  sem tenni  az életben, az csendben kihullik a számára értelmét vesztett 
életből. A hetedik nap, a hatnapi munka értelméért és öröméért van. Megpihenés a 
munkától és rákészülés a további feladatokra. Ez az a nap, amikor "felülről", Isten 
arca felől látjuk a magunk életét, tennivalóit, céljainkat, sikereinket és kudarcainkat. 
Ha ez a mérlegelés elmarad, hiteltelen, végül pedig értelmetlen lesz minden 
fáradozásunk.   
               
     A családok is ráéheztek erre a találkozásra. A házasság válsága nem a szexuális 
technikák gyors fejlődése miatt kialakult válság, hanem a kommunikáció 
megüresedésének válsága. A hamis szép szavak kora elmúlik, a parancsoló 
mondatok egyre élesebben vágnak. Ahhoz, hogy két különböző és mégis egy cél felé 
haladó ember együtt maradjon, meg kellene tanulni érzéseinkről, belső világunk 
problémáiról, gondolatainkról és kisebb nagyobb tapasztalatainkról kommunikálni 
egymással. Törvényes jogszabályokkal és rendelkező mondatokkal nem lehet 
egységet teremteni ember és ember között. Isten a hetedik napot a család építésére 
is fel akarja használni.
    
  A barátságok is tönkremennek.  Nincs időnk, a türelmünk is elfogy lassan. Csak 
olyan emberekkel szeretnénk találkozni, akiknek nem kell magyarázkodni, akik 
automatikusan azt gondolják, amit mi szeretnénk és mivel az emberek 
gondolkodásmódja sem szabványosítható, egyre kevesebb ilyen embert találunk, 
míg végül egyedül maradunk és a világból egy hatalmas ellenség lesz. A barátság az 
egymás megértésének iskolája. Ha szeretettel és bizalommal közelítünk a másikhoz, 
új világokat fedezünk fel benne. A másik tapasztalatával, önmagunkat gazdagítjuk. 
Ez messze űzi a fásultságot, ami a mai ember életét áttörhetetlen bozótként 
fojtogatja. A barátság, értelmet ad az életünknek. Hitünk, szeretetünk, reménységünk 
közös titkait segít átélni és így tesz bennünket emberré. Erre is időt, alkalmat ad 
Isten a hetedik napon, hisz az az emberért lett.
        A mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson. Ma nagyon időszerű 
az a kis anekdota, ami David Livingstone-al, a nagy Afrika kutató misszionáriussal 
esett meg. Táborhelyet kellett változtatnia és ezért egy csoport bennszülöttel 
megállapodott, hogy segíteni fognak tisztes bérért a költözésben. Livingstone 
gondosan kidolgozta az útitervet, a várható táborhelyek helyét, a pihenés idejét. Az 
egyik megerőltető útszakasz utáni déli pihenő ideje letelt. Livingstone a tervre 
gondolva elkezdte biztatgatni a teherhordókat az indulásra, de azok nem mozdultak. 
Végül, kétségbeesve amiatt, hogy az esti célt nem érik el, a csoport főnökét kezdte 
kérlelni, hogy adjon jelt az indulásra.  A főnök lassan felállt és a következőt mondta 
Livingstone-nak: "Nagy fehér úr, nem tehetjük, nem indulhatunk, mert a lelkünk még 
nem ért utol minket." A 21. századi ember is sokszor elhagyja a lelkét a rohanásba. 
De Isten időt ad. Talán nem kellene elrohanni előle.       
        A szombat a természettel való találkozásnak is a napja, hiszen a teremtés 
emlékünnepe. Itt volna az ideje, hogy végre belássuk, hogy mesterségesen teremtett 
világunk nem ad igazán lehetőséget, az emberhez méltó élethez. A „művelés" 
következtében hovatovább nem lesz, mit őriznünk.  Miközben diadal táncot járunk 
afeletti örömünkben, hogy a természetet legyőztük, az Istentől nekünk teremtett 
csodás Édenkertet tönkre tettük. Albert Schweitzer a nagy Nobel-díjas humanista, 
Nyugat-Afrika őserdejében fogalmazta meg a ne ölj parancsolat mai értelmét:  



"minden élőt tisztelni kell." Az élet tiszteletére a természet tisztelete tanít. Legalább 
szombatonként kellene időt szakítani arra, hogy rácsodálkozzunk Isten szép 
teremtett világára. A szép, a lélek kenyere. Éppen úgy nem lehet nélküle élni, mint a 
kenyér vagy a víz nélkül. Ha valaki nem veszi észre a szépet, akkor a világnak nem 
tud használni, legfeljebb kihasználni tudja azt. A gép csak anyagfaló masina. Az 
elgépiesedő ember sem lesz más.  Tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme 
nélkül. A mai ember evolúciós szemlélete az alkotást, az ember Isten rendelte 
tevékenységét feláldozza a véletlen fejlődés hamis tanításának oltárán. A sorozatban 
gyártott tárgy unalmas, mert kimarad belőle az ember. Egy szép formájú, az ág 
hegyén ringatózó színes őszi levél a  gép értékrendje szerint, leselejtezendő anyag, 
hulladék. A gépnek az a dolga, hogy legyőzze az anyagot és a maga képére és 
hasonlatosságára silányítsa. Az ember, aki Isten teremtménye, az anyagban felfedezi 
a szépet, megtalálva benne Istent és önmagát. Erre a nagy felfedezésre is időt és 
teret ad a szombat.       
             A szombat túl mutat a földi világunk rendjén. Megtanít felfelé nézni. Ha 
emberek akarunk maradni, szükségünk van arra, hogy újra tanuljuk, hogy részesei 
vagyunk a kozmosznak, vagy ahogyan Pál apostol fogalmaz: „látványossággá  
lettünk  a világnak" (1Kor 4, 9.), aminek a teremtésben megszabott ritmusa van.  
Felemelt fejű ember csak úgy lehetek, ha ráébredek arra, hogy van helyem a 
világmindenségben és a mindenség felől is van értelme életemnek.    
       
          Ha szombaton kikapcsolom a számítógépet, nem kapcsolom be a tévét és 
nem böngészem az újságokat, más szóval:  nem végzem napi feladataimat, meg 
kérdezik tőlem, amit a hajdan volt osztálytársam kérdezett: "mondd, mire jó az?" A 
válaszom egyszerű. Próbáld ki, majd megtudod, hogy milyen jó találkozni Istennel és 
így nyugalomra találni a nagy nyugtalanságban.   
               
2. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés

Az ember biológiai léte úgy működik biztonságosan, ahogyan ezt az előbb Gyökössy 
Endre nyomán a svéd munkapszichológusoktól idéztük. A könyv elején már 
részletesen szóltunk arról, hogy a Biblia teremtéstörténetének egyik különlegessége 
éppen abban van, hogy az időt épp úgy teremtménynek tekinti, mint az anyagot.    
       Az első teremtéstörténet nemcsak az égnek és a földnek, ha nem benne az 
időnek a teremtéséről is szól. Azzal, hogy az ember Isten teremtett világa fölé egy 
másik emberi teremtettséget próbált létrehozni, súlyos zavarokat okozott. Kiestünk 
az Isten alkotta időből, ellenségünk lett az idő és összetört bennünk az a harmónia, 
aminek tudatos fenntartására alkotott minket Isten. A szombat - mint már sokszor 
mondtuk - úgy lesz ajándék, ha nemcsak munkaszünet, hanem egész időnket, a 
nekünk adott életet is áthatja.  Hogyan? Elsősorban úgy, hogy rendet teremt az 
életünkben, és alkalmat biztosít arra, hogy legyen időnk embernek lenni és maradni. 
A pihenés nélküli munka és a munka nélküli pihenés egyaránt értelmetlen. Mindkettő 
titka a kapcsolatápolásban van. Létezni azt jelenti, hogy párbeszédbe, harmóniába 
kerülünk azzal a világgal, amit Isten azért teremtett nekünk, mert szeret. Erre azért 
vagyunk sokszor alkalmatlanok, mert belső egyensúlyunk felborul, "időzavarba" 
kerülünk és a harmonikus kapcsolatainkat felváltja egy belső anarchia. Ez a 
depresszió és a neurózis kórokozója. Újra kell tanulnunk az időben élni, az idővel 
élni. Ez nem ösztönös cselekedet, jól lehet van belső időérzékünk, van "beépített 



ébresztőóránk". A gyomrunk is tudja, hogy mikor kell éhesnek, szomjasnak lenni, azt 
is érezzük, hogy mikor jön el az alvás ideje. Mégis az ember nem csupán ösztöneivel 
épül bele a világba, hanem tudatával, agyának szürke állományával is. Még azt is 
tudnunk kell, hogy kinek higgyünk.

        Önmagunk diszpécserei vagyunk. A külsőleg előírt feladatok, azoknak belső 
elfogadása, igenlése nélkül, rombolnak. Ezért szükségünk van újra meg újra 
mérlegre tenni önmagunkat, időnket, egész életünket. Az élet csak materiális síkján, 
értelmezhetetlen marad az életünk. Ezért szükségünk van egy biztos találkozási 
pontra, időre azzal az Istennel, aki megteremtett minket. Csak felülről nézve lesz a 
nappalok és éjszakák, az évek és évszakok egymásutánja renddé mibennünk. A 
találkozási pont: a szombat. Jézus történeteiben láttuk, hogy pontosan ez a 
találkozás veszett el a farizeusok szombatünnepléséből. A szombat nem 
munkátlanság és nem plusz feladat, hanem kilátóhely, ahonnan meglátjuk, 
észrevesszük földi életünk titkát, azt hogy mi miért volt és van, mit akart és akar Isten 
meg tanítani nekünk. Észre kell vennünk erről a kilátóhelyről, hogy ő hogyan vezet 
minket. Ugyanakkor innen kell megtanulnunk felfelé nézni, egészen az ő országáig, 
ahol véglegesen és örökre, elszakíthatatlanul helyreáll a közösség Isten és ember 
között. 
       Régen tudják az emberek, a három nyolcas szabályát. Nyolc óra munka, nyolc 
óra pihenés és nyolc óra kikapcsolódás. Mindezt nem lehet büntetlenül áthágni. 
Mindháromra egyformán szükségünk van és mindháromnak egyformán 
szolgálatában áll a szombat. Isten meg akar tanítani minket a munka Isten 
szempontjából meghatározott értelmére, a pihenés igazi tartalmára, ami egyszerre 
kikapcsolódás és bekapcsolódás. Kikapcsolódom a mindennapiból és 
bekapcsolódom Isten gondviselésének áramkörébe és így tanulok meg más 
szemmel látni, érteni. Ugyanakkor Isten ezen a napon biológiai pihenésemről is 
gondoskodni akar. Azt akarja, hogy testi-lelki feladataim végzéséhez - a kettőt nem 
lehet szembeállítani egymással - regenerálódjak és alkalmassá legyek emberként 
élni az emberek között.   
       
        Az emberek lassan elfelejtenek ünnepelni, pedig az ünnep nem elválaszt, 
hanem összekapcsol. Ha az ünnepet önzésem szolgálatába állítom, megszűnik 
ünnepnek lenni. Az ünnep nem a vita napja, hanem a más szempontú, felülről 
szemlélődő megértés alkalma. Egymás ellen acsarkodva, nem lehet ünnepelni. Ez 
az Istent és embert, egyformán gyalázza és ezt a 21. századi ember sokszor 
figyelmen kívül hagyja. Nemcsak az a baj, hogy ünnepeink nem tagolják megfelelő 
ritmusban időnket, hanem az is, hogy nem tudunk többé a materiális fölé emelkedni, 
spirituális énünk táplálék nélkül marad. Elfelejtünk pihenni is és a konvencióink által 
ránk kényszerített terhek igáit rakják a nyakunkba ünnepeink. Új betegségünk lett az 
ünnepeink utáni „másnaposság" érzése.                                              
                                                                    
Ha nem akarom eltékozolni önmagamat, akkor testemet-lelkemet, mindenemet 
rendeltetésszerűen kell használni, nem pedig önpusztító módon. Ez a boldogság 
titka és mi erre teremtettünk. A negyedik parancsolat Tízparancsolat szerinti 
megtartása nem vallásos kérdés, hanem mentálhigénés szükségszerűség. Az 
emberért van és nem valamilyen életidegen tabu-tilalom ősi maradványa.  Ha egy 
sportoló sikereket akar elérni, akkor tehetségén, képességein túl döntően szüksége 



van arra, hogy sportszerűen éljen, vagyis arra, hogy biológiai energiáit a kitűzött cél 
érdekében a lehető leghasznosabban kamatoztassa. Ha a mai ember célja vesztett 
lesz, akkor az életápolásnak ez a fontos alkalma, a hetedik nap is értelmetlenné 
válik. 
        Sokszor panaszoljuk, hogy egyedül vagyunk, és még egymásra sincs időnk. 
Isten pontosan azért kéri vissza mindennapi tennivalóimhoz adott időm  egy hetedét 
magának, hogy nekem ajándékozhassa benne a nyugalmat és a társra találás 
örömét. A szombat nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete az élet 
nyugtalanságában. Azért kéri el tőlem Isten ezt a napot, hogy megáldva és 
megszentelve visszaajándékozza nekem olyan kincsekkel megrakva, amiket e nélkül 
soha nem érhetünk el. Mi emberek szívesebben vitatkozunk arról, hogy melyik ez a 
nap, mint hogy kipróbáljuk. Sokszor elfelejtjük, hogy a kereszténység nem filozófia, 
nem is ideológia, hanem gyakorlat, élet, amit élni kell és nem magyarázni. Ezért arra 
a kérdésre, hogy mire jó a szombat, csak akkor tud az ember válaszolni, ha van 
tapasztalata róla, ha kipróbálta. 
Jézus a szombatünneplést azzal reformálta meg, hogy a tilalmak bilincséből 
kiszabadítva, visszaadta az embernek.  Újra megtanította, hogy a szombat nem 
kényszer, hanem a teremtéshez tartozó része az életünknek, ajándék, amire az 
embernek szüksége van. Ő nem a szombattól, hanem a tartalmát veszített kényszer 
ünneplés bilincsétől szabadította meg az embert. Az ember pedig figyelmen kívül 
hagyja azt, hogy    
ezzel az ajándékkal szabadon élhet és nem kellene rombolnia önmagát. 
           A szombat a találkozás napja, elmagányosodásunk mentális betegségének 
gyógyszere. Szétesnek emberi kapcsolataink, mert nincs időnk egymásra. Az egyik 
másodéves egyetemi hallgatóm mondta a minap, hogy ő azt fogja kérni karácsonyi 
ajándékul édesapjától, aki néhány éve elhagyta őket, hogy töltsön vele otthon egy 
napot és legyen ideje egy kis beszélgetésre. A gyerekesnek tűnő válaszért senki nem 
nevette ki ezt a diáklányt. Többen maguk elé néztek és mosolyogtak, mert a 
találkozás, a közösség értékesebb, mint a tárgy, a szabvány ajándék, amit 
egymásnak adunk.   
        A szombat arra jó, hogy ez legyen az Isten színe előtti, minden álságos 
szerepjátszástól mentes találkozás napja. A némán templomozó, nosztalgikus 
kereszténységtől el kell jutnunk az együtt, egyért, egymásért örülni tudó keresztény 
közösségekig. Erre ad lehetőséget a szombat, amikor a Tízparancsolat szerint, 
semmi dolgot sem teszünk, de azok sem, akik a kapuinkon belül vannak. Mert ez a 
nyugalom nem önmagáért való.
    Az embert igazán emberré, a munka teszi. Istennek olyan teremtményei vagyunk, 
akik nemcsak elszenvedik a világot, hanem művelik és őrzik azt. Aki már nem akar 
semmit sem tenni az életben, az csendben kihullik a számára értelmét vesztett 
életből. A hetedik nap, a hatnapi munka értelméért és öröméért van. Megpihen és a 
munkától és rákészülés a további feladatokra. Ez az a nap, amikor "felülről", Isten 
arca felől látjuk a magunk életét, tennivalóit, céljainkat, sikereinket és kudarcainkat. 
Ha ez a mérlegelés elmarad, hiteltelen, végül pedig, értelmetlen lesz minden 
fáradozásunk.               
      A családok is ráéheztek erre a találkozásra. A házasság válsága nem a szexuális 
technikák gyors fejlődése miatt kialakult válság, hanem a kommunikáció 
megüresedésének válsága. A hamis szép szavak kora elmúlik, a parancsoló 
mondatok egyre élesebben vágnak. Ahhoz, hogy két különböző és mégis egy cél felé 



haladó ember együtt maradjon, meg kellene tanulni érzéseinkről, belső világunk 
problémáiról, gondolatainkról és kisebb nagyobb tapasztalatainkról kommunikálni 
egymással. Törvényes jogszabályokkal és rendelkező mondatokkal nem lehet 
egységet teremteni ember és ember között. Isten a hetedik napot a család építésére 
is fel akarja használni, amikor Isten egymásra is ad időt nekünk.       
      A barátságok is tönkremennek.  Nincs időnk, a türelmünk is elfogy lassan. Csak 
olyan emberekkel szeretnénk találkozni, akiknek nem kell magyarázkodni, akik 
automatikusan azt gondolják, amit mi szeretnénk és mivel az emberek 
gondolkodásmódja sem szabványosítható, egyre kevesebb ilyen embert találunk, 
míg végül egyedül maradunk és a világból egy hatalmas ellenség lesz. A barátság az 
egymás megértésének iskolája. Ha szeretettel és bizalommal közelítünk a másikhoz, 
új világokat fedezünk fel benne. A másik tapasztalatával, önmagunkat gazdagítjuk. 
Ez messze űzi a fásultságot, ami a mai ember életét áttörhetetlen bozótként 
fojtogatja. A barátság, értelmet ad az életünknek. Hitünk, szeretetünk, reménységünk 
közös titkait segít átélni és így tesz bennünket emberré. Erre is időt, alkalmat ad 
Isten a hetedik napon, hisz az az emberért lett.
        
       
                                                       
                
A negyedik parancsolat nemcsak az ünneplésről szól, hanem a munka parancsolata 
is, ami így tanít: „ Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!" (2Móz 20, 
9.) A gép nemcsak az alkotás örömétől, hanem a munka végzésétől is megfosztja az 
embert. A munka nélküli élet, értelmetlen élet. A munka édeni örökségünk, csak a 
bűn változtatta bilinccsé, teherré a szárnyat, ami az élet értelmét tárja fel előttünk. A 
szombat arra is tanít, hogy minden tennivalónk mögött valahol a Teremtő parancsa 
áll, hogy a tőle kapott világunkat művelni és őrizni kell. Ez nem azt jelenti, hogy az 
ember a maga tetszésére formálja a világot, hanem azt, hogy az Istentől kapott 
világot úgy becsüljük, hogy a benne kapott értékeket kamatoztatjuk, vagyis műveljük. 
De nem bűnös önzésünk pusztító szenvedélyével, hanem Isten teremtői művének 
felfedezésével, örömével.        

            A nyolc óra munka értelmes öröme, a nyolc óra jól megérdemelt pihenés 
nyugalma és a nyolc óra szabadidő okos kiegészítő tevékenysége, napjaink 
mentálhigiénéjének az alapja.        
Ez a prevenció a neurózis, a depresszió ellen. Ez a hatnapi munka tartalma, ami 
nélkül nincs szombati nyugalom. Csak a hétköznapok mentális harmóniáját 
megtaláló ember tudja a teremtő Istennel a hetedik napon - amit Isten áldott meg és 
szentelt meg - felvenni a kapcsolatot. Máté evangéliuma szerint, Jézus egy ígérettel 
bocsátotta útnak övéit: "íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 
" (Mát 28, 20.) A kereszténység kulcskérdése az, hogy hogyan éli meg Jézus 
jelenlétét.    
        Sokan, akik elrohannak a szombat ember felé nyújtott áldása mellett, azt 
mondják, hogy mivel mindig Jézus jelenlétében kell élnünk, értelmetlen egy napot a 
találkozásra szánni. Pedig a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés rendje kívánja a 
hetedik nap aktív nyugalmát, hiszen a magunk teremtette bűnös világunkban kell a 
felső tájékozódási pont, különben eltévedünk. 



A nyugalomra nekem van szükségem, mert különben elfelejtem, hogy honnan jöttem 
és azt is, hogy hová kell meg érkeznem. A teremtés ködös őskori legendává silányul 
hitemben, de a cél, az Isten országa is elérhetetlen vágyálom marad és legyőz a 
gép, az idő, meg az alkotás örömétől megfosztó robot. A szombat nem a terhek, a 
tiltások és kötelezettségek, "muszájok" napja, hanem az alkotó Istennel való 
találkozás örömének ünnepe. Nem azon kellene törni a fejünket, hogy a nyolcadik 
napból hogyan lehetne hetedik napot csinálni, meg, hogy a szombat egyenlő-e a 
vasárnappal, hanem alázatosan és a tartalomra figyelő szeretettel el kellene fogadni 
Isten ajándékát. Jézus ma is kivezetne bennünket a szabad ég alá mint akkor, 
amikor kalászt téptek a tanítványok, hogy rácsodálkozzon szemünk Isten szép 
világára. Most is azt akarná, hogy egyre fogyó testvéri közösségeink egymásra 
találva békességre lelnének és ő ma is Istenről beszél ne, az evangélium titkára 
oktatna. Ha célba akarunk érni ezt a jézusi nyugalomnapot kell megkeresnünk és 
megtalálnunk újra, hogy értelmet kapjon a nyolc óra munka, meg a nyolc óra 
pihenés.                 

3. „Akkor hogyan kell ezt csinálni?"

 Az íróasztalomnál ültem és éppen ezeket a sorokat írtam, amikor Dani, a három 
esztendős unokám abbahagyta a játékot és odajött megnézni, hogy mit csinálok. 
Mivel nem akartam, hogy a letisztázott szövegbe beleírjon, kézen fogtam és 
elmentünk közösen játszani. De nem nyugodott, hiszen most van a kérdező 
korszakban. 
Papa, mit csinálsz?  - kezdte a beszélgetést. 
Könyvet írok válaszoltam.       
És azt hogyan csinálod? kérdezett tovább. Hogy eltereljem a figyelmét a további 
kérdések hosszú soráról, színes kockákból tornyot építettem neki. Megcsodálta egy 
pillanatra, majd belerúgott s a kockák szerteszét borultak. 
Papa, még egyszer mondta. 
No, gyere akkor, segíts. Újra elkezdtük. Most nem lett olyan magas a torony, mert a 
rombolás ösztöne erősebb volt benne, mint a türelem.
Most csináld te mondtam, hátha jobban fogja becsülni a fáradtságos munkával 
felépített tornyot. Három kockát egymásra rakott, majd belerúgott, de a rombolás 
öröme így nem volt teljes.
Építsd magasabbra, úgy, mint ahogyan az előbb a papa mondtam oktatóan. Dani 
megint elkezdte, de a torony ledőlt. Segélykérően rám nézett. 
       Papa, hogyan kell ezt csinálni? Elkezdtük újra együtt. A negyedik vagy ötödik 
kocka után félretolta a kezemet.
       Majd én, majd én - kiabálta. Hagytam. A torony összedőlt. Dani csalódott volt. 
Újra kezdte, de nem sikerült. Végül kiszakadt belőle a kérdés:
Akkor hogyan kell ezt csinálni?
Mivel gondolataimban ezt a könyvet már tovább fogalmaztam, arra gondoltam, hogy 
ez a kis gyerekjelent nem más, mint a mi történetünk. Kockákra hullott szét az 
Istentől csodásan felépített életünk, mert belerúgtunk önként, szabad akaratból s 
most szeretnénk a torony szép rendjét, magasságát, de a kockák nem akarnak a mi 
elképzelésünk szerinti toronnyá összeállni. Toronyépítő buzgóságunkban ma is        
csak Bábelig jutunk, ahol még a nyelvünk is összezavarodik és végül egymással sem 
értünk szót. 



Arra a kincsre van szükségünk, amit elveszítettünk az évszázadok folyamán, a 
nyugalomra és békére. A magunk kitalálta, elkopott ünnepeink helyett, vissza kell 
találnunk az eredetihez, az ősihez, ahonnan elindultunk. Rá kell találnunk elveszített 
kincsünkre. A bűn romboló hatalma összedöntötte az életünket, a közös nyelvet is 
nehéz megtalálni, de a tornyot nem lehetetlen felépíteni Jézus segítségével.        

Hogyan dolgozzunk és hogyan ünnepeljünk? Ebbe a kettős kérdésbe belefér 
az életünk.   
Hétköznapjaink és ünnepeink mentálhigiénéjét kell megtanulnunk, hogy otthon 
legyünk a nékünk adott időben. Testünk és lelkünk harmonikus léte függ attól, hogy 
rátalálunk-e a titokra. A titok nyilvánvaló. Jézustól kell megtanulni. Tennivalóink során 
nemcsak jobbra-balra, veszélyre és veszélytelenre, barátra és ellenségre, 
egészségesre és egészségtelenre kell figyelnünk, hanem felfelé is. A 
teremtéstörténet nem azért került a Bibliába, hogy az ember kíváncsiságát kielégítse, 
hanem azért, hogy ne felejtsük el az Isten által adott szombat célját.             
       Szombatot csak akkor ünnepelünk, ha a lélek harmóniájának napja lesz az a 24 
óra. Életünk biológiailag is a felszültségek és oldódások, stresszek és oldódások 
egymásutánjára épül. Akkor vagyunk egészségesek, ha a test és a lélek harmóniája 
megvalósul életünkben.   
        Ha nem dolgozunk szombaton, még nem biztos, hogy szombatot ünnepelünk. 
Sok ember, aki azt gondolja, hogy szombatot ünnepel alatta, vagy felette van ennek 
a napnak. Vagy roskadozik alatta, vagy felületesen elnéz felette.    
       Akik Krisztustól tanulnak meg ünnepelni azok benne, haza találnak. Nem 
lihegnek mint a kínos tilalmakat cipelő farizeus és nem lebegnek mint az, aki a hit 
fogódzóit elveszítette. A szombat arra való, hogy megtanuljunk benne lépést tartani 
önmagunkkal, az élettel. Az ütemet a mindenség rendje diktálja. Időnket az égitestek 
mozgása méri és erre van beállítva belső biológiai óránk is. Isten az embert a világ 
gyújtópontjába teremtette. Ha onnan kimozdul az élete, egy lesz a sok milliárd pont 
közül, de ha visszatalál a Teremtőhöz, meg marad a nagy harmóniában, de nem 
mások fölött, hanem másokért, a világért.        
        Mi hát a szombatünneplés mentálhigiénéje? A bibliai szombat naplementével 
kezdődött. Nem azért, mert az ókori ember nehezen tudta volna kiszámítani, hogy 
mikor van éjfél, hanem mert a szombat az elfáradt test megnyugvásával, békéjével 
kezdődik. Amikor lemegy a nap, a szombat küszöbéhez érünk. Illik köszönteni. Ha az 
életünkben elmosódnak a határvonalak, összekeverednek a dolgok, akkor beáll a 
harmónia helyett az anarchia.           
       Tiszteld a küszöböt, mert érted van. Az ajtóban letesszük a terhet és 
megköszönjük az erőt, amit annak hordozásához kaptunk. A munka, dolgaink 
őserdeje múlt idővé lesz, amit most felülről, kívülről (vagy talán belülről) nézünk. A 
testnek és léleknek egyformán szüksége van erre az oldódásra. Ez a letevés csak 
úgy sikerülhet, ha tudom, hogy a szombat nem üres ház, nem csak szabadidő, 
hanem valakihez jöttem. Valaki van fölöttem, akihez vendégségbe megyek. A 
szombat tartalma és értelme a küszöbnél dől el.        
        A szombat nem magányos ünnep, hiszen nem igazán kellemes egyedül 
ünnepelni.  Meg kell osztani szeretteimmel, mint a mindennapi kenyeret. Ezért jó, ha 
a terített asztal is hozzátartozik a szombat köszöntéséhez. Dietrich Bonhoeffer a 20. 
század egyik legjelentősebb evangélikus mártír-teológusa írt   insrsid5317807 a: "Az 
asztalközösség ünnep. Az asztalközösség a mindennapi munka közepette újra meg 
újra elnyert ajándék: megemlékezés Isten nyugalmáról, a szombatról, az egész hét 



és abban minden fáradozás értelméről és céljáról. Életünk nem csupán fáradtság és 
munka, hanem felüdülés is, örvendezés Isten jóságán. Mi munkálkodunk, ám Isten 
táplál, s ő visel ránk gondot. Ez ad okot az ünneplésre" (Szentek közössége. Bp.  
1997. Harmat. 57.) Az asztalközösséghez a beszélgetés is hozzátartozik.

Hét közben ritkán van időnk belső világunk dolgait megosztani egymással. 
Isten nem beszélő lénynek teremtett minket, akik csak parancsoló vagy kijelentő 
m o n d a t o k a t k ö z v e t í t e n e k e g y m á s f e l é . É r z é s e i n k , g o n d o l a t a i n k 
elcsökevényesednek, ha nem fogalmazzuk meg őket és nem osztjuk meg azokat  
egymással. A hitünk sem más, mint megértett tapasztalat. Ez lehet az ideje annak, 
hogy észrevegyük a másikban lakó, sokszor ismeretlen embert. Ez lelki látóhatárunk 
tágulását eredményezi, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy idegileg, fizikailag, 
társadalmilag, teherbíró emberek legyünk. Sokszor panaszkodunk arról, hogy kevés 
a tolerancia az emberekben, senki nem érti meg a másikat, netán minket sem. 
Sokszor szándékosan értjük félre egymást. Ez annak a következménye, hogy az 
igazán értékes szívtől szívig ható beszélgetésekre, őszinte barátkozásra napjaink 
sodrában nem jut idő. Isten azért kéri vissza a hetedik napot, hogy időnket megáldja 
és megsokszorozva adja vissza nekünk.
   
 A szombatkezdés koronája az imádság. "A közös imádság voltaképpen a 
keresztény életközösség legtermészetesebb megnyilvánulása." (D. Bonhoeffer i.m. 
52.) Ehhez viszont meg kellene, hogy szabaduljon a formális terheitől. Mi diktálni, 
szónokolni akarunk Istennek ahelyett, hogy beszélgetnénk vele. Az imádságunk 
sokszor nem más, mint akarat átvitel, az akarat átvétel helyett. Egyre kevesebben 
értik, hogy formális keretek nélkül is lehet imádkozni. Az imádság egyik formája lehet 
az is, amikor magunk közé ültetjük lélekben Jézust és tapasztalatainkat, életünk 
belső, Istennel szerzett dolgait elmondjuk neki.         
    Nagyon fontos szerepe van az éneklésnek és a zenének is ebben a belső 
kinyílásban. A nemes zene is imádság.  Olyan kapukat nyit meg az emberi lélekben, 
amik nélküle talán örökre zárva maradnak. Mai korunkra nem jellemző az éneklés és 
sajnos a keresztény közösségekben is haldoklik, ezt is megölte a gép. Pedig a jól 
használt ének az elmúlt korok hívőivel, testvéreink felé épít hidat. Csak a beteg lelkű 
ember akarja a múltat végképp eltörölni. Mivel a múlt a talpunk alatt van, magunk alól 
rántjuk ki a "szőnyeget" és azon csodálkozunk, hogy nem sikerült állva maradnunk.   
                 
    A lefekvés előtti jó beszélgetés, melyben kisimulnak lelki görcseink, a legjobb 
altató. Az ember teste, lelke, idegrendszere, csak lassan tud a hajszolt tempóból 
átállni az alvásra. Sokszor az a pánik nem hagy nyugodtan aludni, hogy nem tudunk 
elaludni. V. E. Frankl - világhíres pszichológus - azt ajánlja a nehezen elalvóknak, 
hogy ne akarjanak mindenáron elaludni, akkor biztosan sikerülni fog. Próbáljuk meg 
ilyenkor odahelyezi életünket Isten tenyerére, biztos lesz a siker. Az alvás nem az 
ébrenlét ellentéte, hanem a szervezet másféle frissítő tevékenysége, de hasonló egy 
akkumulátorfeltöltéshez. A mai embernek sem ártana megfogadni a zsoltáros ősi 
tanácsait a jó alvás titkáról. Ezek közül csak néhányat idézek. „Békében fekszem le, 
és el is alszom, mert csak te adod meg URam, hogy biztonságban 
élhessek."        (Zsoltár 4, 9.) 
„Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem 
hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, míg nem találok helyet az URnak, lakóhelyet 



Jákob erős Istenének!" (132, 3-5.)                  
S ha egyszer-egyszer erősebbek a gondok, az aggodalmak és a reménytelenség 
mint a hitünk, akkor vigasztaljon ez a zsoltárvers: „Hiába keltek korán, és feküsztök 
későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.  De akit az ÚR szeret, annak álmában 
is ad eleget." (127, 2.)          
           A szombatnap áldása nagyban függ attól, hogy hogyan lépem át a küszöböt. 
Ha a fentieket sikerül megfogadnom - igaz, hogy emberi gyarlóságaink miatt ez nem 
mindig sikerül -, akkor lesz a szombat gyönyörűség, vagyis az, aminek Isten szánta.   
        Ha sikerül péntek este visszatalálnunk a rend-ritmusba, akkor szinte észrevétlen 
átmenetben lépünk át az alvásból az ébrenlétbe. Nem kell hozzá csörgőóra. A 
szívünkben élő szeretet ébreszt. Egy jó napra, amelyben sok áldás és öröm vár, jó 
felébredni. Fontos az, hogy ne a héten elrontott gondjainkat, lemaradásainkat akarjuk 
ezen a napon behozni. Nem a sütés-főzés, az elmaradt házimunkák napja ez. Ezzel 
a nappal magunknak tartozunk. Ha igazán örülünk, akkor ég bennünk a vágy a 
testvéri közösség után. Akkor a templom nem szolgáltató ház lesz, ahol vallásos 
kíváncsiságunk kielégítésén szakemberek fáradoznak, akik munkájukat jól vagy 
rosszul végzik. Ne feledjük: a szombat a találkozás napja. A találkozásnak Isten Igéje 
ad keretet, de az igazi célja Istennel és a felebaráttal kialakuló közösség megélése. 
Megszívlelendő D. Bonhoeffer tanácsa: " Ahogyan a keresztény embernek nem 
szabad folyvást a saját lelki életének hőfokát méricskélnie, a keresztény közösséget 
sem azért kapjuk ajándékba Istentől, hogy örökké a hogylétével foglalkozzunk. Minél 
hatásosabban vesszük Isten mindennapi ajándékát, annál biztosabban és 
egyenletesebben fog közösségünk napról napra növekedni és gyarapodni Isten 
tetszése szerint. A keresztény testvériség nem eszménykép, amelyet meg
 kellene valósítani, hanem valóság, amely Istentől Krisztusban adatott, s amelyben 
nekünk is részünk lehet." (i.m. 20. old.) A keresztény ember nem szeretetfogyasztó, 
hanem szeretet termelő. Azért van a közösség, mert életünk értelme az, hogy az 
Isten nálam valami olyan ajándékot helyezett el a másikért, amiből neki hiánya van 
és az én hiányomra Isten a másik szeretetén keresztül ad megoldást. Aki  a 
szombatban elveszíti a felebarátot, a testvért, az Jézust veszíti el és megfosztja a 
másik embert        mindattól az ajándéktól, amit Isten rajtunk keresztül akar 
továbbítani.
    A Lélek szerinti közösségben egyedül Isten igéje uralkodik, amit a Szent lélek 
ihletett. Ezért a szombat, az Isten igéjével való feltöltekezés alkalma is. Isten igéjéből 
nem elég egy-egy gyöngyszemet kiragadni, hanem folyamatosan kutatva meg kell 
érteni belőle Isten gondolkodásmódját, a szeretet törvényszerűségeit. Nem elég jól 
előkészített prédikációkat hallgatni. Szükségünk van a közös bibliatanulmányozás 
örömére, amikor gondolataink találkoznak a másik ember gondolataival és ettől 
módosulnak, kiegészülnek, gazdagodnak.  A Bibliát mindenkinek a saját helyzetéhez, 
értelméhez képest, a maga módján kell meghallania. Nem lehet szabványosítani a 
megértést. A mi ismeretünk töredékes, rész szerint való, a Biblia pedig 
megbonthatatlan, hatalmas egész. Benne minden egyes szó, mondat számtalan 
szállal kapcsolódik az egészhez. Mi különböző oldalról látjuk ezt a csodát. A régi ige 
gyakorlati megértése miatt is szükségünk van az ismeret-cserére.
    "Sorsunk nem azon fordul meg, hogy Isten ránk tekint és részt vesz a mi mai 
életünkben, hanem azon, hogy istenfélő hűséggel mi tekintsünk rá és vegyünk részt 
mindabban, amit Ő cselekedett a szent történelemben, amit Krisztus tett a 
földön." (D. Bonhoeffer. i.m. 44.) Szombaton nem a következő hét célszerű rendjét 



kell kitalálnom, hanem Istenre kell figyeljek, mert ő megteremti a szükséges 
cselekedetek alkalmait. Ennek segítségével tanulok meg én is a másikra figyelni. "A 
keresztény közösség nem lelki szanatórium. Visszaél a közösséggel az, aki önmaga 
elől menekül oda a csevegés a szórakozás kedvéért, bármilyen kegyesnek is tűnjék 
ez az időtöltés. Az ilyen ember valójában nem közösségre vágyik, hanem mámorra, 
hogy ideig-óráig megfeledkezzék magányáról s pontosan ez dönti halálos 
elszigeteltségbe." ( D. Bonhoeffer. i.m. 65.)       
   A szombat tehát közösségi ünnep. Adjunk időt benne a szeretteinkkel való kötetlen 
beszélgetésre. Tanítsuk gyermekeinket és egymást a szépre meg a jóra. Nagyon 
keveset beszélünk a szépről meg a jóról. Ne maradjon ki a teremtés ünnepének 
megünnepléséből az sem, hogy világunk valami szépségére, kézzel fogható 
valóságára felfigyeljünk. Egy szép kavics, egy hópehely, egy hulló levél vagy egy 
nyíló virág szépségére is meg kell tanulni rácsodálkozni. Különösen a természettől 
elszakadva élőember számára fontos visszatalálni Isten teremtett világába. Meg kell 
tanulnunk az egyszerű dolgok feletti örömet, a tiszta érzések, gondolatok szépségét. 
Belső egyensúlyát veszíti el az az ember, aki a mocsokban, az erkölcsileg 
selejtesben gyönyörködik.
    Amikor naplementekor a szombattól elbúcsúzunk, ismét átlépjük a küszöböt. 
Felvesszük otthagyott terheinket és reménykedő szívvel indulunk, hogy a negyedik 
parancsolat szavai szerint hat napon át munkálkodjunk. Ha jól ünnepeltünk, akkor 
nem vissza menekülünk a megszokott hétköznapokba, nem is az igát vesszük újra a 
vállunkra, hanem azzal a Jézussal, akinél ezen a napon vendégségben voltunk,   
tovább megyünk az úton az ő országa felé, amihez egy héttel ismét közelebb 
jutottunk. Mesterünk kísér, aki szombaton nyugodott a parancsolat szerint, hogy a 
hét első napján feltámadjon ismét cselekedni velünk együtt az ő országáért.  
Feltámadásban járni, tevékenykedni kell. Nem a teremtés első napja volt az ünnep, 
hanem a célbaérkezés, a hetedi nap volt az, amit Isten megáldott és megszentelt.  A 
feltámadás nem a cél, hanem az új kezdet. A bennünk feltámadó Jézus vezet a 
célhoz, ő biztosítja, hogy országa a mi országunk legyen. Azért él bennünk a 
visszatérő Jézus reménysége, mert minden hetedik nap vele építettük 
kapcsolatainkat és minden hét elején vele indulunk. A szombat, a szabadság 
ünnepe. 
Tervezzük meg ünnepeinket úgy, hogy az Isten adta értékeket tegyük benne 
uralkodóvá. A szabványosodó, megürült tartalmú, lélektelen ünneplés árt, hitet 
rombol. A megürült, elembertelenedett igazság a hazugság. A látszat nemcsak csal, 
hanem el is rabolja a teremtés emlékünnepének igazi tartalmát. A tartalom teszi a 
formát széppé és nem a forma biztosítja a tartalmat. Isten azt akarja, hogy minden 
hetedik napon kincsre találjunk, az igaz emberség kincsére. A nyugalom hazatalálást 
jelent, örömet. Ezért az örömért nem harcolni kell, nem is vitatkozni kell felette, 
hanem el kell fogadni, járni kell benne. Jézus, amit ígért már régen megadta. Nekem 
csak el kell fogadnom, döntenem kell.       



EPILOGUS

A szombatünneplés nem vallásos kérdés. Többről van benne szó mint arról, hogy 
melyik napot tartjuk ünnepnek, hogy mit csinálunk, és mit nem ezen a napon. Az 
önmaga elől menekülő 21. századi embernek létkérdése lett a szombat.   
        Ha életben akarunk maradni, ha meg akarjuk találni életünk igazi értelmét, 
akkor nem a rendelkezésünkre álló tárgyak listáját kell szaporítanunk. Vissza kell 
találni az alapokhoz. A szombat, mint láttuk, időbeliségünk és térbeli létünk alapjait 
határozza meg. Ezért döntésünket nem lehet kisszerű vitákkal elodázni. Ha a Biblia 
nem tanítana világosan erről az ünnepről, akkor is fontos volna felfedezni biológiai, 
pszichológiai, társadalmi létünk szempontjából. Jó, hogy keresésünkben nem 
vagyunk egyedül. A mai, tömegben is elmagányosodó embereket,   
        Jézus ünnepelni tanítja. Ez az ünnep: találkozás. Nemcsak eltelik, hanem a 
történelem végén beteljesedik úgy, hogy a földön megélt kapcsolat Istennel, világgal 
a másikkal és önmagammal kiteljesedik.

Ma is hangzik Jézus fájdalmas édeni kérdése: hol vagy? Ő tudja, hogy köznapi 
hajszáink melyik bokra mögött rejtőzünk, csak mi nem akarjuk tudni a valóságot. A 
nyugalmat nyugtatókkal, a depressziót antidepresszánsokkal próbáljuk leküzdeni, s 
közben az igazi alapoktól távolodunk. Magunknak építjük a labirintust. Ez a könyv 
nem teológiai értekezés, hanem csak egy felkiáltó jel.  Jürgen Moltmann sokat 
idézett tanulmánya végén így sóhajt fel: "A kereszténység (...) nem ismeri a teremtés 
ünnepét. (...) A modern világ ökologikus krízisében szükséges és időszerű, hogy a 
kereszténység is a teremtés szombatján meditáljon. " (i.m. 343.) 

Ezért hát, jó gondolkodást kívánok minden olvasónak. Isten vezessen el 
mindnyájunkat az ő nyugalmába.

  
       
   
      

 


