Isten nyugalmáról
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Isten a 7. napon megnyugodott az ő teremtő munkájától. Istennek ez a nyugalma azóta is
fennáll.
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Gen 2:1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezé
Isten hetednapon az ô munkáját, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden
3
munkájától, a melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt;
mivelhogy azon szûnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

rv<åa] ATßk.al;m. y[iêybiV.h; ~AYæB; ‘~yhil{a/ lk;Ûy>w: Genesis 2:2
`hf'([' rv<ïa] ATßk.al;m.-lK'mi y[iyê biV.h; ~AYæB; ‘tBov.YIw: hf'_['
WTT

Nem olvassuk a 7. napnál a jól ismert refrént: “lőn este és lőn reggel, x. nap.” Tehát soha
nem ért véget Isten 7. napi nyugalma. Az első emberpár és az egész teremtett világ
Istennek ezt a nyugalmát élvezte, ebben élt, létezett, ebbe a nyugalomba teremtetett bele
(Gen 2:15). Ezt hívja a Biblia shalom-nak. Ezt a nyugalmat kellett volna az embernek
megőriznie, védenie mindentől, ami ezt megzavarhatná (ld. kígyó). Az Éden kert volt
ennek a nyugalomnak a helye itt a földön és ennek az édeni állapotnak kellett volna az
egész földre elterjednie. Ez volt az ember küldetése.
Gen 2:15 És vevé az ùr Isten az embert, és megnyugtatta ôt az Éden kertjében, hogy mívelje
és ôrizze azt.

!d<[eê-!g:b. WhxeäNIY:w: ~d"_a'h'(-ta, ~yhiÞl{a/ hw"ïhy> xQ:±YIw: Genesis 2:15
`Hr"(m.v'l.W Hd"Þb.['l.
WTT

A bűneset folytán az ember kiűzetett Istennek ebből a nyugalmából (az Édenből) és azóta
az egész emberiség és az egész teremtett világ Isten nyugalmán kívül él (ld. Rm 8:19-23).
Isten nyugalma tehát az a nyugalom, amely a teremtés 7. napján kezdődött el. Ezt a
nyugalmat hivatott felidézni a szombatnap, mely csupán egy ízelítő abból a tökéletes
nyugalomból, amely a teremtés befejezésekor fennállt, és amelyben már csak az
újjáteremtéskor lesz legközelebb részünk, az új égen és új földön.
A teremtés után az 5 Móz 12:9-ben kerül elő újra a nyugalom fogalma, ahol az ígéret
földjét nevezi Isten a nyugalom helyének:
Deut 12:9 Mert még ez ideig nem mentetek be a nyugodalmas helyre, és az örökségbe, a
melyet az ùr, a te Istened ád néked.
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‘hx'WnM.h;-la, hT'['_-d[; ~t,ÞaB'-al{ yKiî Deuteronomy 12:9
`%l") !tEïnO ^yh,Þl{a/ hw"ïhy>-rv,a] hl'êx]N:h;¥-la,w>
WTT

A 4 Móz 14:20-24-ből megtudjuk, hogy a nép nem mehetett be az ígéret földjére (a
nyugodalom helyére, azaz Isten nyugalmába), mert nem bíztak Istenben. A teljes hitetlen
generációnak ki kellett pusztulnia és csak a gyermekeik mehettek be az ígéret földjére.
Amikor Mózes közbenjár a népért, Isten ezt kérdezi tőle:
Ex 33:14 Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak?

`%l") ytixoïnIh]w: WkleÞyE yn:ïP' rm:+aYOw:

WTT

Exodus 33:14

Az engedetlenség elválaszt Isten jelenlététől, melynek nyugtalanság az eredménye. Csak
Isten jelenlétében találhat nyugalmat Isten népe.
Józsué küldetése az volt, hogy bevezesse Isten népét erre a “nyugodalmas helyre:”
Józs 1:13 Emlékezzetek meg a dologról, a mit megparancsolt néktek Mózes, az ùrnak szolgája,
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mondván: Az ùr, a ti Istenetek nyugalmat ad nektek, és néktek adja ezt a földet. Feleségeitek,
gyermekeitek és barmaitok maradjanak e földön, a melyet adott néktek Mózes a Jordánon túl; ti
pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátokfiai elôtt, mindnyájan, a kik közûletek erôs vitézek, és
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segéljétek meg ôket; A míg megnyugosztja az ùr a ti atyátokfiait is, mint titeket, és bírják ôk
is a földet, a melyet az ùr, a ti Istenetek ád nékik: akkor aztán térjetek vissza a ti örökségtek
földére és bírjátok azt, a melyet Mózes, az ùr szolgája adott néktek a Jordánon túl, napkelet felôl.

hv,îmo ~k,²t.a, hW"ïci rv,’a] rb'êD"h;-ta, ‘rAkz" Joshua 1:13
~k,Þl' !t:ïn"w> ~k,êl' x:ynIåme ‘~k,yhel{a/ hw"Ühy> rmo=ale hw"ßhy>-db,[,(
#r<a'§B' Wb§v.yE è~k,ynEq.miW é~k,P.j; ~k,äyven> `taZO*h; #r<a'îh'-ta,
~yviømux] Wr’b.[;T; •~T,a;w> !DE+r>Y:h; rb,[eäB. hv,Þmo ~k,²l' !t:ïn" rv,’a]
d[;û `~t'(Aa ~T,Þr>z:[]w: lyIx;êh; yrEäABGI lKo… ~k,ªyxea] ynEåp.li
#r<a'§h'-ta, hM'heê-~g: Wvår>y"w> è~k,K' é~k,yxea]l;¥ Ÿhw"ïhy> x:ynI“y"-rv,a]
‘~k,t.V;rUy> #r<a,Ûl. ~T,úb.v;w> ~h,_l' !tEånO ~k,Þyhel{)a/ hw"ïhy>-rv,a]
rb,[eîB. hw"ëhy> db,[,ä ‘hv,mo ~k,ªl' !t:ån" Ÿrv<åa] Ht'êAa ~T,äv.rIywI)
`vm,V'(h; xr:îz>mi !DEßr>Y:h;
WTT
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Józsué itt a 4 Móz 32-ben történtekre utal, ahol Rúben és Gád törzse, illetve Manassé fél
törzse elkéri magának a Jordánon túli részt, melyet Mózes megad nekik azzal a feltétellel,
hogy segíteniük kell a többi törzsnek a honfoglalásban egészen addig, míg az egész földet
be nem veszik, ld. 5 Móz 3:20; 12:10.
Tudjuk, hogy sajnos ez végül nem valósult meg, a nép nem tudta teljesen elfoglalni az
ígéret földjét és így kénytelenek voltak együttlakni ellenségeikkel Kánaán földjén. A
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kudarc oka ismét a nép hitetlensége volt. Megijedtek a helyi népek vasszekereitől (Bír
1:19-36), holott az Úr világosan megmondta Mózes által, hogy nem kell félniük
semmilyen harci szekértől vagy emberi túlerőtől, ha az Isten harcát harcolják, mert maga
az Úr harcol értük (5 Móz 20:1-4, vö. 2 Krón 16:7-9). A nyugalom helyre nem
állításának oka tehát ismét a hitetlenség és engedetlenség volt!
A Bírák korszakát teljes nyugtalanság, anarchia és felfordulás jellemzi. Egyre
reménytelenebbé válik az isteni nyugalom helyreállítása. Az áldatlan állapotok királyért
kiáltanak. Ez ugyancsak összhangban áll Mózes törvényével, ld. 5 Móz 17:14-20.
Az első király, Saul istentelensége tovább rontotta a helyzetet, melyből világossá vált az,
hogy nem egy akármilyen királyra, hanem egy Isten tetszése szerint való királyra van
szüksége Izraelnek ahhoz, hogy Isten nyugalma helyreállhasson Izráel földjén. Ilyennek
ígérkezett Dávid (1 Sám 13:14), ám végül sajnos ő is alkalmatlannak bizonyult a
nyugalom helyreállítására. Betsabéval elkövetett bűne miatt nem távozott el a fegyver az
ő házából. A hőn áhított béke és nyugalom reménye ismét szertefoszlott.
Isten Dávid fiának, Salamonnak nyugalmat ad minden ellenségeitől. Uralkodása alatt a
nyugalom helyreállásának reménye újjáéled, Isten nyugalma végre csakugyan
megvalósulni látszik az isteni bölcsességgel kormányzó Salamon király birodalmában:
2 Sám 7:1 Lôn pedig, hogy mikor a király az ô palotájában üle, és az ùr mindenfelôl nyugalmat
adott néki minden ellenségeitôl,

Alï-x:ynI)he hw"±hyw: At=ybeB. %l,M,Þh; bv;îy"-yKi yhi§y>w: 2 Samuel 7:1
`wyb'(y>ao-lK'mi bybiÞS'mi
WTT

2 Sám 7:11 Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem az Izráel felett. Nyugalmat
szereztem tehát néked minden ellenségeidtől. És megmondotta néked az ùr, hogy házat
csinál néked az ùr.

yMiä[;-l[; ‘~yjip.vo) ytiyWIÜci rv,’a] ~AY©h;-!mil.W 2 Samuel 7:11
tyIb:ß-yKi hw"ëhy> ‘^l. dyGIÜhiw> ^yb,_y>ao-lK'mi ^ßl. ytixoïynIh]w: laeêr"f.yI
`hw")hy> ^ïL.-hf,[]y:
WTT

Később maga Salamon is utal erre a megvalósult nyugalomra templomszentelési
beszédében:
1 Kir 8:56 Åldott legyen az ùr, a ki nyugodalmat adott az ô népének, az Izráelnek, minden ô
beszéde szerint, csak egy beszéde is hiábavaló nem volt minden ô jó beszéde közûl, a melyeket
szólott Mózes, az ô szolgája által.

laeêr"f.yI AMæ[;l. ‘hx'Wnm. !t:Ün" rv,’a] hw"©hy> %WråB'

WTT

1 Kings 8:56
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rv<åa] bAJêh; Aråb'D> ‘lKomi dx'ªa, rb"åD" lp;ún"-al{) rBE+DI rv<åa] lkoßK.
`AD*b.[; hv,îmo dy:ßB. rB,Dê I
Ld. 1 Kir 5:4-5; 22:9-10, 18-19; 23:25-26.
Hiszen ahogy az 1 Krón 22:9-ből megtudjuk, Isten azt ígérte Dávidnak, hogy Salamon
lesz az a jó és igaz király, aki által Isten végre nyugalmat ad Izraelnek minden környező
ellenségétől (nyilván azzal a céllal, hogy végre zavartalanul megvalósíthassák Isten
tökéletes rendjét, melyet a környező népek látván megirigyeltek volna és így terjedhetett
volna el az egész földön Isten nyugalma, mellyel az ember Istentől kapott eredeti
küldetése teljesülhetett volna):
1 Kr 22:9 ìmé fiad lészen néked, aki a nyugalom embere lesz, mert nyugodalmat adok néki
minden körüle való ellenségeitôl; azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és
nyugodalmat adok Izráelnek az ô idejében.

hx'êWnm. vyaiä ‘hy<h.yI aWhÜ %l'ª dl'äAn !beú-hNEhi 1 Chronicles 22:9
~Alïv'w> Amêv. hy<åh.yI ‘hmol{v. yKiÛ bybiS_ 'mi wyb'Þy>Aa-lK'mi Al± ytiAxïnIh]w:
`wym'(y"B. laeÞr"f.yI-l[; !TEïa, jq,v,²w"
WTT

Erre az Istentől megígért nyugalomra utal Salamon neve (hmol{v.) is, mely a korábban
említett shalom ~Alv' szóból ered, mely tökéletes békességet, nyugalmat, harmóniát
jelent. Salamon volt tehát az a várva várt király, aki által helyreállt volna Isten nyugalma
Izrael földjén. Azonban Salamon szívét is hamar elfordították az Úrtól az idegen
asszonyok, akiket feleségül vett, melynek következtében, élete második felében, idegen
isteneknek kezdett szolgálni, és pogány feleségei unszolására templomokat épített
azoknak. A nyugalom helyreállásának reménye ezzel ismét szertefoszlott.
Mindemellett fontos látnunk azt is, hogy tulajdonképpen mindig is maga a templom volt
Isten nyugalmának a helye. Az volt az a hely a földön, ahol Isten nyugalma érvényesült,
mivel Isten maga volt jelen a templomban (hiszen az ő dicsősége töltötte be a templomot,
ld. lentebb):
8

Zsolt 132:7 Hadd menjünk be az ô hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! Indulj Uram,
a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!
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`wyl'(g>r: ~doïh]l; hw<©x]T;v.nI÷ wyt'_AnK.v.mil. ha'Abïn" Psalm 132:7
`^Z<)[u !Arïa]w: hT'ªa;÷ ^t<+x'Wnm.li hw"hy>â hm'äWq
WTT

Zsolt 132:13 Mert a Siont választotta ki az ùr, azt szerette meg magának lakhelyûl:
nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem;
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Ez lesz
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`Al* bv'îAml. HW"©ai÷ !AY=ciB. hw"åhy> rx:åb'-yKi( Psalm 132:13
`h'yti(WIai yKiä bveªae÷-hPo) d[;_-ydE[] ytiîx'Wnm.-tazO
WTT

1 Kr 28:2 És felálla Dávid király az ô lábaira, és monda: Halljátok meg szómat atyámfiai és én
népem! Elvégezém szívem szerint, hogy az ùr szövetsége ládájának nyugodalmas házat
csináltatnék és a mi Istenünk lábainak zsámolyt; hozzá is készítettem mindent az építéshez.

rm,aYO¨w: wyl'êg>r:-l[; ‘%l,M,’h; dywIÜD" ~q'Y"“w: 1 Chronicles 28:2
!Aråa]l; hx'øWnm. tyBe’ •tAnb.li ybi‡b'l.-~[i ynIåa] yMi_[;w> yx;äa; ynIW[ßm'v.
`tAn*b.li ytiAnàykih]w: Wnyheêl{a/ yleäg>r: ‘~doh]l;w> hw"©hy>-tyrIB.
WTT

2 Kr 6:41 És most kelj fel, oh ùr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak
ládája! A te papjaid, oh ùr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szenteid örvendezzenek a
jóban.

hT'Þa; ^x,êWnl.( ‘~yhil{a/ hw"Ühy> hm'úWq hT'ª[;w> 2 Chronicles 6:41
^yd<Þysix]w: h['êWvt. WvåB.l.yI ‘~yhil{a/ hw"Ühy> ^yn<÷h]Ko ^Z<+[u !Aråa]w:
`bAJ)b; Wxïm.f.yI
WTT

Ézs 66:1 ìgy szól az ùr: Az egek nékem ülôszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minô ház az,
a melyet nékem építeni akartok, és minô az én nyugalmamnak helye?

~doåh] #r<a'Þh'w> yaiês.Ki ~yIm:åV'h; hw"ëhy> rm:åa' hKo… Isaiah 66:1
`yti(x'Wnm. ~Aqßm' hz<ï-yaew> yliê-Wnb.Ti rv<aå ] ‘tyIb’; hz<ï-yae yl'_g>r:
WTT

Itt Isten valójában azt mondja, hogy akármilyen nagy és szép házat épít is neki Salamon,
az Úr soha nem fog teljes nyugalmat találni benne. És ennek Salamon nagyon is
tudatában volt (1 Kir 8:27). A teljes isteni nyugalom majd csak akkor fog helyreállni,
amikor Isten újjáteremti az eget és a földet, és minden bűntől, szennytől, tisztátalanságtól
megtisztítja azt és Isten maga fogja egészen betölteni az újjáteremtett világot. Akkor
majd a menny és a föld egyesülni fognak. Ennek megvalósulásáért könyörgünk az Úrtól
tanult imádságban is: “Jöjjön el a te országod: legyen meg a te akaratod, mint a
mennyben úgy a földön is.”
Ezékiel úgy írja le Édent is, Isten nyugalmának helyét, mint egy templomot (Ez
28:13,14skk).1

1

Ld. Greg K. Beale, The Temple and the Church’s Mission, (Downer Grove, IL: Inter Varsity Press, 2004),
146. Bővebben minderről ld. „A templom és Isten dicsősége” c. tanulmányt.
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Azzal, hogy Isten az egész teremtett világra ki akarja terjeszteni az ő nyugalmát,
tulajdonképpen arra utal, hogy az egész világ Isten templomává lesz! Mindez
összhangban van az ember eredeti küldetésével, t.i. az Éden kerti nyugalom az egész
világon történő elterjesztésével.
Erre utal Isten dicsősége is, amely betöltötte a szent hajlékot (Ex 40:34, 35), az első
templomot (2 Kr 7:1-2) és betölti Ezékiel látomásában az új templomot is (Ez 43:5), mely
utóbbi prófécia beteljesedése a keresztyén egyház, Krisztus testének megalakulásával
kezdődött meg a Krisztus feltámadásával (Jn 2:19-21) és a Szentlélek Pünkösdkor történő
kitöltetésével.
Isten esküvel is megerősített szándéka, hogy az ő dicsősége betöltse, ne csak a
templomot, hanem az egész földet:
Num 14:21 De bizonnyal élek én, és betölti az ùr dicsôsége az egész földet (ld. Hab 3:3)

Azaz az egész újjáteremtett világ Isten temploma lesz, Isten nyugodalmának, jelenlétének
a helye! Vö. Hab 2:14, Zsolt 72:19.
A 95. zsoltár keserű hangnemben idézi fel Izrael egykori lázadását a pusztában, amelynek
következtében Isten megesküdött, hogy nem megy be a nép az ő nyugalmába:
Zsolt 95:7 Mert ô a mi Istenünk, mi pedig az ô legelôjének népei és az ô kezének juhai vagyunk;
vajha ma hallanátok az ô szavát. 8 Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint
9
Masszáh napján a pusztában; A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem,
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jóllehet látták az én cselekedetemet. Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és
11
mondám: Tévelygô szívû nép ôk, és nem tudják ôk az én útamat!
A kiknek megesküdtem
haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.

Ad+y" !acoåw> Aty[ir>m;â ~[;ä Wnx.n:Üa]w: Wnyheªl{a/ aWhÜ yKi« Psalm 95:7
~AyðK. hb'_yrIm.Ki ~k,b.b;l.â Wvåq.T;-la; `W[m'(v.ti AlïqoB.-~ai( ~AY©h;÷
`yli¥[\p' Waïr"-~G: ynIWn©x'B.÷ ~k,_yteAba] ynIWSnIâ rv<åa] `rB")d>MiB; hS'ªm;÷
~heªw>÷ ~he_ bb'äle y[eäTo ~[;Û rm;ªaow" rAdªB. jWqÜa'« Ÿhn"“v' ~y[iÛB'«r>a;
`yti(x'Wnm.-la, !Waªboy>÷-~ai yPi_a;b. yTi[.B;îv.nI-rv,a] `yk'(r"d> W[ïd>y"-al{
WTT
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Az isteni nyugalom földi megvalósulásának egyetlen reménye egy Isten szíve szerint való
igazságos király volt és pontosan egy ilyen király eljövetelét prófétálja meg Ézsaiás:
Ézs 9:6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és
hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erôs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség
7
fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és
királysága felett, hogy fölemelje és megerôsítse azt jogosság és igazság által mostantól
mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

hr"Þf.Mih; yhiîT.w: Wnl'ê-!T;nI !Be… Wnl'ª-dL;yU dl,y<å-yKi Isaiah 9:5
d[;Þybia] rABêGI laeä ‘#[eAy al,P,û Amøv. ar"’q.YIw: Am=k.vi-l[;
WTT
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#qeª-!yae( ~Alåv'l.W hr"øf.Mih; ÎhBe’r>m;l.Ð ¿hBer>~;l.À `~Al)v'-rf;
jP'Þv.miB. Hd"ê[]s;l.W* ‘Ht'ao !ykiÛh'l. ATêk.l;m.m;-l[;w> ‘dwId" aSeÛKi-l[;
s `taZO*-hf,[]T; tAaßb'c. hw"ïhy> ta;²n>qi ~l'êA[-d[;w> ‘hT'[;me hq"+d"c.biW
6

Erről a messiási békebirodalomról olvasunk a későbbi fejezetekben:
Ézs 32:17 És lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és
18
biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan
nyugalomban.

hq'êd"C.h; ‘td:bo[]w:) ~Al+v' hq"ßd"C.h; hfeî[]m; hy"±h'w> Isaiah 32:17
‘tAnK.v.mib.W* ~Al+v' hwEån>Bi yMiÞ[; bv;îy"w> `~l'(A[-d[; xj;b,Þw" jqEïv.h;
`tAN*n:a]v; txoßWnm.biW ~yxiêj;b.mi
WTT
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Ugyanerről beszél Ezékiel is:
Ez 34:14 Jó legelôn legeltetem ôket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek
15
jó akolban, s kövér legelôn legelnek Izráel hegyein.
Én magam legeltetem nyájamat, s én
nyugotom meg ôket, ezt monda az ùr Isten;

laeÞr"f.yI-~Ar)m. yrEîh'b.W ~t'êao h[,är>a, ‘bAJ-h[,r>miB. Ezekiel 34:14
hn"y[,Þr>Ti !mE±v' h[,îr>miW bAJê hw<n"åB. ‘hn"c.B;’r>Ti ~v'Û ~h,_wEn> hy<åh.yI
yn"ïdoa] ~auÞn> ~ceêyBir>a; ynIåa]w: ‘ynIaco h[,Ûr>a, ynI“a] `lae(r"f.yI yrEîh'-la,
`hwI)hy>
WTT

15

(Megj.: Itt egy másik szót használ a héber szöveg, #b;r' lefekszik, elnyújtózik)
Mikeás világossá teszi, hogy nem létezik nyugalom ott, ahol igazságtalanság uralkodik.
Igazság és nyugalom elválaszthatatlanok egymástól. Csak ott valósulhat meg Isten
nyugalma, ahol igazság uralkodik:
Mik 2:10 Keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye; a tisztátalanság miatt,
a mely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel!

ha'²m.j' rWbï[]B; hx'_WnM.h; tazOà-al{ yKiî Wkêl.W WmWqå Micah 2:10
`#r"(m.nI lb,x,îw> lBeÞx;T.
WTT

Amikor végre eljött Jézus, a várva várt igazságos Messiás-király, Ő valóban nyugalmat
ígért mindazoknak, akik őhozzá jönnek:
Mt 11:28 Jôjetek én hozzám mindnyájan a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
29
megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tôlem, hogy
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én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.
GNT

30

Mert az én igám

Deu/te pro,j me pa,ntej oi` kopiw/ntej kai.
pefortisme,noi( kavgw. avnapau,sw u`ma/jÅ 29 a;rate to.n zugo,n mou evfV
u`ma/j kai. ma,qete avpV evmou/( o[ti prau<j eivmi kai. tapeino.j th/| kardi,a|(
kai. eu`rh,sete avna,pausin tai/j yucai/j u`mw/n\ 30 o` ga.r zugo,j mou
crhsto.j kai. to. forti,on mou evlafro,n evstinÅ
Matthew 11:28

A Zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezetei visszatekintenek Izrael fent említett kudarcaira,
amikor engedetlenségüknek és hitetlenségüknek köszönhetően nem tudták megvalósítani
Isten nyugalmát az ígéret földjén. Sem Mózesnek (3:16-19), sem Józsuénak (4:8), sem
Dávidnak (4:7) nem sikerült bevezetnie a népet Isten nyugalmába. Egyedül Jézus az, aki
végre bevezeti az ő népét ebbe a nyugalomba (Mt 11:28-30), de azt is elárulja a
Zsidókhoz írt levél, hogy egészen addig nem fogjuk a maga teljességében élvezni és
megtapasztalni ezt a nyugalmat, amíg véget nem ér küzdelmes földi életünk (Zsid 4:911). A végső, teljes külső, belső, testi-lelki megnyugvás majd csak a halálunk után lesz
egészen az osztályrészünk.
9
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Zsid 4:9-10 Annakokáért még hátra van a szombatja az Isten népének.
Mert a ki bement
az ô nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitôl, a miképen Isten is a magáéitól.
GNT

a;ra avpolei,petai sabbatismo.j tw/| law/| tou/ qeou/Å 10
o` ga.r eivselqw.n eivj th.n kata,pausin auvtou/ kai. auvto.j kate,pausen
avpo. tw/n e;rgwn auvtou/ w[sper avpo. tw/n ivdi,wn o` qeo,jÅ
Hebrews 4:9

Az is kiderül a 4. fejezetből, hogy az Isten által kínált és Jézus által elhozott nyugalom
ugyanaz a nyugalom, amelybe Isten maga “ment be” a 7. napon, miután mindent
megteremtett. Ádám és Éva ebbe az isteni nyugalomba csöppentek bele, ahogy azt
fentebb is láthattuk.
Zsid 4:3-5 3 Mert mi, hívôk, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint
megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet
4
Mert valahol a hetedik napról ekképen
munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.
5
szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ô cselekedeteitôl.
És ugyanabban
ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba.
GNT

Hebrews 4:3 eivserco,meqa ga.r eivj Îth.nÐ kata,pausin oi`
pisteu,santej( kaqw.j ei;rhken( ~Wj w;mosa evn th/| ovrgh/| mou( Eiv
eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mou( kai,toi tw/n e;rgwn avpo.
katabolh/j ko,smou genhqe,ntwnÅ 4 ei;rhken ga,r pou peri. th/j
e`bdo,mhj ou[twj( Kai. kate,pausen o` qeo.j evn th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh|
avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/( 5 kai. evn tou,tw| pa,lin( Eiv
eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mouÅ

Isten 7. napon megkezdett nyugalma tehát ma is fennáll, továbbra is nyitva áll az
emberek előtt, és nekünk továbbra is arra kell törekednünk, hogy ebbe a nyugalomba
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bemenjünk. A Krisztushoz való megtéréssel már megkezdődött az Isten nyugalmába való
bemenetelünk, de majd csak a földi életünk lezáródásával fogunk teljesen belépni Isten
zavartalan nyugalmában, ha ugyan mindvégig megmaradunk a hitben.
Zsid 4:11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek
ugyanazon példájába ne essék.”
GNT

Hebrews 4:11 spouda,swmen ou=n eivselqei/n eivj evkei,nhn th.n
kata,pausin( i[na mh. evn tw/| auvtw/| tij u`podei,gmati pe,sh| th/j
avpeiqei,ajÅ

Végül, a Jelenések könyvében is előkerül a nyugalom motívuma, amely a Zsidókhoz írt
levél gondolatmenetét vezeti tovább:
Jel 14:13 És hallék az égbôl szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: ìrd meg: Boldogok a
halottak, a kik az ùrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert
megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.
GNT

Revelation 14:13 Kai. h;kousa fwnh/j evk tou/ ouvranou/ legou,shj(
Gra,yon\ Maka,rioi oi` nekroi. oi` evn kuri,w| avpoqnh,|skontej avpV
a;rtiÅ nai,( le,gei to. pneu/ma( i[na avnapah,sontai evk tw/n ko,pwn
auvtw/n( ta. ga.r e;rga auvtw/n avkolouqei/ metV auvtw/nÅ

Az Isten ellenségeinek pedig örök nyugtalanság jut majd osztályrészül:
Jel 14:11 És az ô kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és
nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ô nevének bélyegét felveszi.
GNT

Revelation 14:11 kai. o` kapno.j tou/ basanismou/ auvtw/n eivj
aivw/naj aivw,nwn avnabai,nei( kai. ouvk e;cousin avna,pausin h`me,raj
kai. nukto.j oi` proskunou/ntej to. qhri,on kai. th.n eivko,na auvtou/ kai.
ei; tij lamba,nei to. ca,ragma tou/ ovno,matoj auvtou/Å

Te bent vagy-e már Isten nyugalmában?
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