
Az „Úrnak nagy és félelmetes napja” Istennek az emberi történelembe történő
végső beavatkozására utal. Ismét fel leszünk szólítva, hogy válasszunk, kit köve-
tünk: Teremtőnket és Megváltónkat, vagy pedig emberi hagyományt.

10. Ha a vasárnap-ünneplés nem bibliai tanítás, akkor emberi hagyomány.
Mit mondott Jézus olyan emberek imádatáról, akik emberi hagyományokat
követnek Isten parancsolatai helyett?

Márk 7:7 és 9
A Biblia Dániel 7:25-ben megjövendölte, hogy a pápaság jogot formál Isten

idejének és törvényének megváltoztatására. Beteljesedett ez a prófécia? Ezt mond-
ják a katolikusok erről a kérdésről:

Gibbons bíboros írta: „Átolvashatja a Bibliát az elsőtől az utolsó lapig, de
egyetlen sort sem fog találni, amely a vasárnap szentségét bizonyítaná. A szentírás
szerint csak a szombat megtartása kötelező, amit mi soha nem fogunk megtenni.”
A mi őseink hite 111-112.o.

„A katolikus egyház volt az, amely Jézus megbízásából a feltámadás emlékeze-
tére a vasárnapra helyezte át ezt a nyugalomnapot. Így a protestánsok vasárnap-
ünneplése olyan tisztelet, amellyel – akaratuk ellenére – az egyháznak (katolikus)
adóznak.” Monsignor Segur: Beszélgetés a ma protestantizmusáról 225.o.

„Kérdés: Melyik a nyugalomnap (Sabbath)?
Válasz: Szombatnap a nyugalomnap.
Kérdés: Miért ünnepelünk szombat helyett vasárnapot?
Válasz: Vasárnapot ünnepelünk a szombat helyett, mert a katolikus egyház

a Laodiceai Zsinaton (K. u. 336) áthelyezte a szombat szentségét a vasárnap-
ra.” Katolikus Katekizmus

Isten kér, hogy Teremtőnként ismerjük el és imádjuk Őt. Isten parancsolatainak
a megtartását vagy az emberek hagyományait választjuk?
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A BIBLIÁT!

18. Hogyan változtatták a szombatot
vasárnapra

Noha a Biblia világosan mondja, hogy a hetedik nap a szombat, a leg-
több keresztény az első napot, a vasárnapot ünnepli. Ebben a tanulmányban
látni fogjuk, hogy miként történt a változtatás. Vajon a feltámadás tiszteleté-
re jött létre, vagy talán Jézus parancsa volt? Ünnepelték-e a vasárnapot a ko-
rai keresztények? Szól-e a Biblia arról, hogy Isten törvényét megváltoztatják?
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1. Azért jött Jézus, hogy Isten törvényének valamely részét megváltoztassa?

Máté 5:17-18

2. Mit mondott Jézus azokról az emberekről, akik áthágták Isten törvé-
nyét, és annak megtörésére tanítottak másokat is?

Máté 5:19
Olvassuk el Jakab 2:10-11 és 1János 2:4 verseit is!

3. Mire figyelmeztetett Pál, mi fog történni a keresztény egyházban rövid-
del az ő halála után?

Ap. csel. 20:29-30
A hamis tanítók keresztények lesznek, nem pedig egyházon kívüliek.

4. Milyen gonosz hatalom jött létre, amikor a keresztény egyház elhagyta
első tisztaságát?

2Thessalonika 2:3
Olvassuk el az 1-12 verseket! A hetedik versben Pál megemlíti, hogy már a levél
írásának idején működött ez a gonosz befolyás. De a Római Birodalomnak félre
kellett állnia az útból, hogy a gonosz hatalom meglátszhasson. Egyedüli védel-
münk a 10. versben foglalt igazság szeretetének elfogadása Istentől.

5. Hogyan mutatták be Dánielnek ezt a gonosz hatalmat?

Dániel 7:8
Nézze át a 10-11 leckéket, ahol tanulmányoztunk erről a hatalomról! Olvassa el
Dániel 7:25-öt! Észrevette, hogy Dánielnek megmutattatott, hogy ez a hatalom
jogot formál magának Isten törvénye megváltoztatására?

6. Van olyan bibliavers, amely a keresztényeket felszólítja a vasárnap-
ünneplésre?

Általában minden kérdéshez írunk egy bibliai igét, amely tartalmazza a választ.
Erre a kérdésre nem válaszol egy bibliavers sem. Minden keresztény egyház
elismeri, hogy nincs olyan vers a Bibliában, amelyben Isten a vasárnapot tette
istentiszteleti nappá.

A hét első napját az Újszövetség csak nyolc esetben említi. Ötször Jézus
feltámadásának napjaként írja le. (Máté 28:1; Márk 16:1; Márk 16:9; Lukács
24:1; János 20:1.) Hatodszor ugyanannak a napnak az estéjét említi, amikor
a tanítványok összegyülekeztek.

Néhányan azt mondják, ez volt a vasárnap első megünneplése, amikor a
feltámadásra emlékeztek. János 20:19 világossá teszi, hogy ez nem így van.
Azért jöttek össze, mert féltek a zsidó vezetőktől, és még nem tudták, hogy
Jézus feltámadt a sírból. Olvassuk el Lukács beszámolóját ugyanarról a gyű-
lésről! (Lukács 24:36-49.) A vasárnapot hetedszer Apostolok cselekedetei
20:7-12 versek említik. Egyedül itt olvashatunk vasárnap tartott vallásos össze-
jövetelről. A hetedik versből láthatjuk, hogy ez egy búcsúösszejövetel volt,
mert Pál el akart utazni. A gyűlést este kezdték, és mivel a Bibliában a napokat
napnyugtától napnyugtáig számították, az összejövetel szombat estétől
vasárnap reggelig tartott. Miután virradatig beszélgettek és Pál étkezett, a
ta-lálkozó véget ért, majd Pál vasárnap délelőtt útra kelt. A vasárnapot utoljára
1Korinthus 16:1-4 említi, ahol Pál a szükségben lévő keresztények számára
gyűjtött adományokról beszél. Arra kéri a keresztényeket, ne várják meg
érkezését, hanem minden keresztény tegyen félre pénzt vasárnaponként és
tárolja, amíg Pál meg nem érkezik. Egyik vers sem nevezi a vasárnapot egyéb-
nek, mint a hét első napjának. Az utolsó leckében olvashattunk a Pál és más
keresztények által ünnepelt szombati istentiszteletekről. Teljesen világos, hogy
a szombat a keresztény imádati nap.

7. Honnan származik a vasárnap-ünneplés?

Ezékiel 8:15-16
Vasárnap imádták a pogányok a napot. A pogány templomokat úgy építették,
hogy az imádkozók a felkelő nap felé néztek. Sok vasárnapot ünneplő keresztény
építi templomát ugyanilyen módon. Amikor Isten utasításokat adott a szentély
építésére, megparancsolta a népnek, hogy a felkelő napnak háttal imádkozzanak.

8. Milyen döntés elé állította Illés Isten népét?

1Királyok 18:21
Baál a nap istene. A népnek Isten és a nap imádata között kellett választani.

9. Ígérete szerint kit küld el Isten „az Úr napja” előtt?

Malakiás 4:5-6




