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Mondd, Uram: adtál-e követőidnek egy bizonyos nyu-
galomnapot?

„Lélekben valék ott az Úrnak napján…” (Jel 1:10).

De melyik az Úr napja? Melyik napnak vagy Te az 
Ura?

„Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia” (Máté  
12:8).

Hét napból áll egy hét. Melyik ezek közül a Szombat?

„A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja…” 
(2Móz 20:10).

A mi számításunk szerint melyik a hetedik nap: a 
szombat, vagy a vasárnap?

„Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdalé-
na, és Mária, a Jakab anyja, és Salomé, drága kenete-
ket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. És ko-
rán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének 
napfelköltekor…” (Márk 16:1-2).
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Igen, Uram, de vajon nem törülted-e el azt a Törvényt, 
amelyik magába foglalja a szombat megszentelésére 
felszólító parancsolatot is?

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a pró-
fétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem 
inkább, hogy betöltsem” (Máté 5:17).

De vajon nem törülted-e el az egyik parancsolatot úgy, 
hogy követőidnek ma már egy másik napot kell meg-
szentelniük a hetedik nap helyett?

„Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld el-
múlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el 
nem múlik, amíg minden be nem teljesedik” (Máté 5:18).

De Uram, a szombat vajon nem csupán a zsidók nyu-
galomnapja?

„A szombat lőn az emberért…” (Márk (2:27).1

„És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden 
serege. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő mun-
káját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon 
minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá 
Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon 
szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szer-
zett vala Isten” (1Móz 2:1-3).
1 A szombatot Isten 1500 évvel a zsidók létezése előtt rendelte el.
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„Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és csele-
kedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy el-
jöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék: Boldog ember, aki 
ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki 
megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és meg-
őrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És ne mondja 
ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt 
az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, 
én megszáradt fa vagyok! Mert így szól az Úr a heréltek-
nek: Akik megőrzik szombatimat és szeretik azt, amiben 
gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez: 
Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly ne-
vet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök 
nevet adok nékik, amely soha el nem vész; És az idegene-
ket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak 
és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legye-
nek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne 
fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat: Szent 
hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imád-
ságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek 
lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik 
minden népek számára!” (Ésa 56:1-7).

Egyesek szerint Krisztus keresztre feszítése után, kö-
vetői már nem tartották meg a szombatot. Igaz ez?

„És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá. Az 
őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, 
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megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste. 
Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és kene-
teket. És szombaton nyugovának a parancsolat szerint” 
(Lukács 23:54-57).

Pál apostol nem vasárnap találkozott az őskereszté-
nyekkel a feltámadás tiszteletére? Mi volt a szokása az 
imádat tekintetében?

„Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájok, és 
három szombaton át vetekedék velök az írásokból” (Ap.
Csel. 17:2).

A pogányok közül megtért keresztényekkel is szomba-
ton találkozott? Talán a zsidókat szombaton, a görö-
göket pedig vasárnap kereste fel. Mit ír erről a Biblia?

„Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, 
és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni” 
(Ap.Csel. 18:4).

„Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék 
a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik 
ezen beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan 
a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék 
Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, biztatták őket, 
hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő 
szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az 
Isten igéjének hallgatására” (Ap.Csel. 13:42-44).
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Mit tanított Pál apostol a szombat megtartásáról?

„Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által 
annyi idő multán, amint előbb mondva volt. Ma, ha az 
ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. 
Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem 
szólana azok után más napról. Annakokáért megvan a 
szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyu-
godalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, 
amiképen Isten is a magáéitól” (Zsid 4:7-10).

Mire utal Pál apostol, mikor arról beszél, hogy Isten 
megnyugodott a hetedik napon?

„Mert valahol a hetedik napról ekképpen szólott: És 
megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekede-
teitől” (Zsid 4:4).

Uram, ez a Te parancsolatod a szombattal kapcsolat-
ban?

„Semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, 
hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan 
és házanként” (Ap.Csel. 20:20).2

2Az Újszövetség nem kevesebb, mint 50 helyen tesz említést a szombatról. Az Apos-
tolok cselekedetei 6 szombatot említ, amelyen Pál apostol és munkatársai vallásos 
összejöveteleket tartottak. A Bibliában egyetlen olyan Ige sem létezik, amely igazolná 
a vasárnapi nyugalomnap elrendelését. „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az 
Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak” (Ámós 3:7).
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Akkor miért ünnepli olyan sok ember a vasárnapot a 
szombat helyett? Ha a Biblia a szombat megtartásáról 
ír, hogyan és ki által lett bevezetve a vasárnap a ke-
reszténységben?

„És sokat szól a Felséges ellen… és véli, hogy megvál-
toztatja az időket és törvényt…” (Dán 7:25).

A Dániel könyvének hetedik fejezetében említett „ki-
csin szarv” a római katolikus egyház. Lehetséges, hogy 
változtatást mert eszközölni Isten Törvényén?

„Ezt mondja a Seregeknek Ura: Kérdezd meg csak a 
papokat a törvény felől…” (Agg 2:11).

Rendben van. Megkérdeztem Stephan Keenan katoli-
kus paptól: hiszi-e, hogy az ő egyházának hatalmában 
áll Isten Törvényének a megváltoztatása?

„Ha nem volna hatalma erre, nem tehette volna meg 
azt, amit különben az összes keresztény vallás egyhangú-
an jóváhagy, azaz nem helyezhette volna a hét első napjá-
nak, a vasárnapnak megtartását a hét hetedik napjának, 
a szombatnak a helyébe, mert ennek a változtatásnak az 
alátámasztására egyetlen verset sem találunk a Bibliában” 
(Stephan Keenan: Doctrinal Catechism.174.old).

Ki kezdeményezte ezt a változtatást?

„Mi vasárnapot ünneplünk a szombat helyett, mert a 
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római katolikus egyház a laodiceai zsinaton (Kr.u. 364-
ben) a nyugalomnap megünneplését áthelyezte a szom-
batról vasárnapra” (Peter Geiermann: Katekizmus, 
50.old).3

Egyetértenek-e ezzel a protestáns igehirdetők?

Kongregacionalista: „Teljesen világos, hogy bármilyen 
szigorúan is ünnepeljük a vasárnapot, nem a szombatot 
ünnepeljük” (Dr. R.W.Dale: The Commendements, 106.
old).

Methodista: „Héberül a szombat nyugalmat jelent 
és ez a hét hetedik napja… és kerülgetés nélkül meg kell 
mondanunk, hogy nincs egyetlen törvény sem az Újszö-
vetségben a hét első napját illetően” (Buck’s Theological 
Dictionary).

Baptista: „Mindig volt és mindig van egy parancsolat a 
szombat megünneplésére, de ez a szombat nem a vasárnap. 
Azonban egy szuszra ki lesz jelentve, látszólagos diadal-
lal, hogy a szombat a vasárnapra lett áthelyezve, minden 
kötelezettségével, előjogával és szentesítésével együtt. Azt 
kérdezem: hol található a jelentés egy ilyen áthelyezésről? 
Az Újszövetségben egyáltalán nem… Pontosan tudom, 
hogy az őskeresztény egyház gyakorlatában nem létezett 
a vasárnap… Sajnos a pogányság jelével megbélyegezve és 
a napisten nevével megkeresztelve jutott el hozzánk ame-
lyet a pápai hitehagyás elfogadott és szentté avatott és a 
3 Erre a katekizmusra 1910 jan. 25.-én áldását adta az akkori pápa.
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protestantizmusra hagyta, mint szent örökséget” (Dr. E. T. 
Hiscot: Baptista Kézikönyv).

Van-e valamilyen következménye egy nap megünnep-
lésének? A napok egyformák, nemde?

„Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok 
magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok 
szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, 
vagy az engedelmességnek igazságra?” (Róma 6:16).

Mit tegyek hát? Az Isten által elrendelt szombatot, 
vagy az emberek által tiszteletben tartott vasárnapot 
tartsam meg?

„Istennek kell inkább engedni, hogy nem az emberek-
nek” (Ap.Csel. 5:29).

Uram, mi a véleményed a vasárnap megünneplésé-
ről?

„Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rende-
léseitek által… Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudo-
mányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai” 
(Máté  15:6,9).

Ezek szerint téved az a sokmillió ember, aki a vasár-
napot ünnepli?
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„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és 
széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan van-
nak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny 
az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik 
megtalálják azt” (Máté  7:13-14).

De a teológusok mégiscsak tanult emberek. Vajon ők, 
és a népszerű igehirdetők miért nem tartják a szom-
batot?

„Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, 
hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan 
hatalmasak, nem sokan nemesek. Hanem a világ bolond-
jait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse 
a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az 
Isten, hogy megszégyenítse az erőseket” (1Kor 1:26-27). 4

Én elfogadtam Jézust. Tudom, hogy Ő a Megváltóm, 
és tudom, hogy Ő is elfogadott engem, annak ellenére, 
hogy a vasárnapot ünnepeltem. 

„E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mos-
tan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, 
hogy megtérjenek” (Ap.Csel. 17:30).

4 A nagy vallástanítók Jézus Krisztus korában is elvetették az igazságot. Jézus követői 
egyszerű emberek voltak.
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Én ismerlek Téged, Uram, és tudom, hogy nem fogsz 
kárhoztatni amiatt, hogy nem tartom meg a szombatot.

„Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait 
nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság” 
(1Ján 2:4).

De hát nem elég az, hogy szeretlek Téged, és a szeretet 
törvénye szerint élek?

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg-
tartsátok” (Ján 14:15).

„Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő pa-
rancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Ján 
5:3).

Ez azt jelenti, hogy mind a tíz parancsolatot meg kell 
tartanom?

„Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét 
egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös” (Jak 2:10).

Rendben van. Azt hiszem, ha megpróbáljuk követni 
Jézust, az teljesen elegendő, nem?

„Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell 
járnia, amint ő járt” (1Ján 2:6).

„Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim ben-
netek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz 



13Egy sokat vitatott kérdés

az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok 
gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. 
Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerette-
lek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. 
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok 
az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én 
Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szereteté-
ben” (Ján 15:7-10).

Uram, mi volt a Te szokásod?

„És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, 
szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla 
olvasni” (Lukács 4:16).

„És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanít-
ja vala azokat szombatnapokon” (Luk 4:31).

De Uram, ez 1900 évvel ezelőtt történt. Ha ma jönnél 
el erre a földre, vajon nem egy másik napot tartanál 
tiszteletben a szombat helyett?

„Én, az Úr, meg nem változom…” (Mal 3:6).

„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 
13:8).

Ezek szerint az üdvösségem függ a szombat megün-
neplésétől?
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„És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett 
mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek” (Zsid 
5:9).

„Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét 
egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt 
mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És 
ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy 
szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság tör-
vénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki 
nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság 
az ítélet ellen. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mond-
ja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy 
megtarthatja-é őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy 
nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nél-
kül. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el 
békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem ad-
játok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak 
a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, 
megholt ő magában. De mondhatja valaki: Néked hited 
van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg 
nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom 
néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te 
hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és 
rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy 
a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi 
atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén 
Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt mun-
kálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett tel-
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jessé a hit; És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt 
pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igaz-
ságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy 
cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 
Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem 
cselekedetekből igazíttatott é meg, amikor a követeket há-
zába fogadta, és más úton bocsátotta ki? Mert amiképen 
holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek 
nélkül” (Jak 2:10-26).

Szükséges megtartanom a parancsolatokat, hogy el-
jussak az üdvösségre?

„Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a pa-
rancsolatokat” (Máté  19:17).

De én nem értem Uram, hogy miért hangsúlyozod a 
hetedik nap fontosságát? A vasárnap nem olyan jó, 
mint a szombat?

„És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé 
azt…” (1Móz 2:3).

„Mivelhogy te, Uram, megáldottad, legyen azért ál-
dott mindörökké” (1Krón 17:27).

Rendben van, de úgy vélem, ha megtartok egy napot a 
hétből (mindegy, hogy melyiket), akkor az elegendő.
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„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a 
halálnak úta” (Péld 16:25).

Uram! Ezek szerint az én hitvallásom nem vezet a 
menybe? 

„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! 
megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az 
én mennyei Atyám akaratát” (Máté  7:21).

De én imádkozom!

„Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, 
annak könyörgése is útálatos” (Péld 28:9).

„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtart-
juk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, amik ked-
vesek előtte” (1Ján 3:22).

De Uram, egyesek betegeket gyógyítanak, nyelveken 
szólnak, és más csodákat művelnek a nevedben. 

„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! 
Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te ne-
vedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok 
hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek 
majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, 
ti gonosztevők” (Máté 7:22-23).
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Jól van, megértettem, hogy a szombat szent, de ha be-
zárom az üzletemet szombaton, csődbe megy a vállal-
kozásom. 

„Mit használ az embernek, ha az egész világot meg-
nyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Márk 8:36).

Ami engem illet, nem aggódom, de mi lesz a csalá-
dommal? Nem lenne jobb szombaton dolgoznom, a 
családom biztonsága érdekében?

„Mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti 
mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Ha-
nem keressétek először Istennek országát, és az ő igazsá-
gát; és ezek mind megadatnak néktek” (Máté  6:32-33).

Barátaim majd kinevetnek és kigúnyolnak engem!

„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak 
titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek 
én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalma-
tok bőséges a mennyekben… Ha gyűlöl titeket a világ, tud-
játok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál” (Máté 
5:11-12. 18).

Megtörténhet, hogy a családom nem ért majd egyet 
velem, és meghasonlást támasztok a családban. Mit 
tegyek akkor?
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„Aki inkább szereti atyját és anyját, hogy nem enge-
met, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és 
leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki 
föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem 
méltó én hozzám… Ezenképpen azért valaki közületek 
búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanít-
ványom” (Máté 10:37-38. 14:33).

Attól félek, nem leszek képes arra, hogy elviseljem 
ezeket a megpróbáltatásokat. Gyenge vagyok.

„Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőt-
lenség által végeztetik el... Mert amikor erőtelen vagyok, 
akkor vagyok erős” (2Kor 12:9-10).

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg-
erősít” (Fil 4:13).

Uram, mi a jutalma annak, aki hűséges és engedel-
meskedik parancsolataidnak?

„Ő pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy 
senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvé-
reit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, 
aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő 
világon pedig örök életet” (Lukács 18:29-30).

„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy 
joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapu-
kon a városba” (Jel 22:14).
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„És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet…” (Ján 
12:50).

Uram, az új földön is ünnepnap lesz a szombat?

„Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én terem-
tek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a 
ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról-hónapra 
és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, 
szól az Úr” (Ésa 62:22-23).

Akkor legyen meg Uram a Te akaratod, mint a menny-
ben úgy a földön is. Én is megtartom a szombatot a Te 
segítségeddel.

„Jól vagyon jó és hű szolgám…, menj be a te Uradnak 
örömébe” (Máté 25:21).
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