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Az ótestamentumi szombat egy képe Isten népe nyugodalmának az Újszövetségben 
(Zsidó 4:9-10). Az Istenben való nyugalomnak kell az elsőnek lennie, mielőtt bármi 
örökkévaló értékű dolgot tehetünk. 

Amikor Isten megteremtette Ádámot a hatodik napon, megszentelte az utána következő 
napot, mint nyugalom napját. Habár időrendben ez a hetedik nap volt, Ádám számára 
mégis az volt a legelső nap. A törvény, amely 2500 évvel később íródott, azt mondta: 
„Hat napon át munkálkodjál, és a hetedik napon pihenj meg”. Ádám számára azonban 
Isten először egy nyugalmi napot rendelt, amelyen közösségben lehet vele, azután 
következik a hat nap munka. Ez a kegyelem. Kegyelem alatt a „nyugalom-nap” az első 
a sorban. Be kell lépnünk ebbe a nyugalomba, mielőtt szolgálhatjuk az Urat. Ez után 
földi életünk minden napja szombat lehet. Ez Isten szándéka számunkra.  

Amikor a farizeusok megkérdezték Jézustól, miért engedte meg Mózes a házassági 
elválást a törvény alatt, Ő azt válaszolta, hogy az egy ideiglenes intézkedés volt az ember 
számára, az ő szívük keménysége miatt (Máté 19:8). Jézus azt is mondta azonban, hogy 
nem ez volt Isten tökéletes akarata a kezdetektől fogva. A törvényben sok dolog Isten 
megengedő akaratának része – nem a tökéletes akaratáé. Most azonban, miután 
megköttetett az Újszövetség, Isten azt kívánja, hogy az Ő tökéletes akaratában éljünk – 
„a kezdetektől fogva,”az eredeti szándéka szerint (Máté 19:8). Ezért nekünk, ahogyan 
Ádámnak is, ennek a nyugalomnak kell az első helyen lennie. Az életünknek egy állandó 
nyugalmi szombatnak kell lennie Istenben.  
 
Akkor tudunk csak örömmel bizonyságot tenni arról, hogy Isten parancsolatai nem 
nehezek (1 János 5:3), amikor belépünk a nyugalomba. Aki Isten parancsolatait tehernek 
tartja, és a saját akarat megtagadását és minden parancsolatnak való engedelmességet 
köteléknek érzi, nyilvánvaló, hogy az az ember még nem vette magára Jézus igáját. Még 
mindig a saját igája alatt fáradozik, a törvény alatt.  
 
A Szent hajlék pitvarában, sőt még a Szent helyen is sok tevékenység zajlott. A Szentek 
Szentjében azonban, a kárpiton belül, nincs tevékenység – csak közösség. Még az 
Istennek való szolgálat is ebből a közösségből fakad. Ez a különbség az ószövetségi 
szolgálat és az újszövetségi szolgálat között. Ezt világosan szemlélteti Márta és Mária 
esete, amelyet a Lukács 10:38-42-ben olvashatunk. Mária (jelképesen mondva) a 
Szentek Szentjében volt – nyugalomban, közösségben az Úrral. Márta nyugtalan 
szolgálatban volt („az Úrért”) a pitvarban. Jézus azt mondta, hogy amit Mária választott, 
arra az egy dologra van szüksége mindenkinek.  
 
A kárpit már kettéhasadt Jézus kereszthalálával, és mi bátorságosan beléphetünk, és a 
Szentek Szentjében lakozhatunk – az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal való 
közösségben, minden egyes nap. Bárcsak láthatnánk ezt: amit Isten elsősorban kíván az 
embertől, az nem szolgálat, nem bibliaolvasás, nem böjtölés és imádság stb., hanem 
közösség.  



 

 

Isten a saját képére teremtette Ádámot – nem azért, mert kertészt akart az Éden kertbe, 
hanem azért, mert szeretett volna valakit, akivel közössége lehet. Isten nem azért mentett 
ki minket a bűneink verméből, hogy szolgálhassuk Őt, hanem azért, hogy közösségünk 
lehessen Vele. Hívők tömegei fáradtak és megterheltek napjainkban is csakúgy, mint 
Márta, mert nem értették meg ezt.  

János apostol 95 évesen, miután több mint 65 éve járt már Istennel, úgy döntött, ír egy 
levelet, amelyet a Szent Szellem ihletett. A levél témája a ’közösség’ volt (1 János 1:3). 
Miután látott olyan gyülekezeteket és vezetőket, akik elhagyták az első szeretetüket (Jel. 
2:4), és akiknek olyan hírnevük volt, hogy élnek (mindenféle keresztyén tevékenységet 
végeznek), de valójában halottak voltak Isten szemében (Jel. 3:1), János bizonyára látta, 
hogy nagy szükség van arra, hogy a keresztyéneket az Atyával és a Fiával, Jézus 
Krisztussal való közösség örömébe vezesse, a kettéhasadt kárpiton belülre.  
 
Sokféle tevékenységben találhat örömöt az ember. Valaki a sportban találja meg, valaki 
a zenében, valaki a szakmájában, sőt valaki a keresztyén munkában. A legtisztább öröm 
a világegyetemben azonban csak az Atyával való közösségben található meg (1 János 
1:4). A zsoltáríró azt mondja: „Teljes öröm van tenálad” (Zsolt. 16:11). Ez az „Ő 
jelenlétében való öröm” volt az, amely hajlandóvá tette Őt naponta keresztet szenvedni 
(Zsidó 12:2).  
 
Az Atyával való közösség volt Jézus legbecsesebb tulajdona. Az egész világegyetemben 
semmi mást nem értékelt olyan nagyra, mint ezt. Ez az a közösség, amelyről Jézus tudta, 
hogy a Golgotán (a kálvárián) meg fog szakadni, amikor három órán keresztül el kell 
viselnie az örök pokol szenvedéseit az elkárhozott emberiségért (Máté 27:45). Akkor az 
Atyának el kellett Őt hagynia, és az a közösség, amelyet az örökkévalóság kezdete óta 
élvezett az Atyával, három órára meg fog szakadni. Ettől félt annyira, hogy vért izzadt 
a Gecsemáné kertben. A pohárban, amelyért imádkozott, hogy távozzon el tőle, ez volt: 
Az Atyával való közösségének megszakadása.  
 
Bárcsak látnánk ezt, és átéreznénk ennek a súlyát! Milyen könnyedén beszélünk és 
énekelünk Jézus követéséről! Jézust követni azt jelenti, hogy olyan nagyra értékeljük az 
Atyával való közösséget, ahogyan Ő tette. A bűn ekkor rendkívül taszítóvá válna 
számunkra, mert megszakítja az Atyával való közösségünket. Egy másik emberi lénnyel 
szemben tanúsított szeretetlen magatartásnak még a gondolatát sem viselnénk el, mert 
megszakítaná az Atyával való közösségünket, és még folytathatnánk a felsorolást. 

Adjon nekünk az Úr kijelentést, hogy tisztán lássuk: a valódi keresztyénség nem 
kevesebb, mint egész életünkben megszakítatlan közösségben élni egy szerető mennyei 
Atyával.  
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