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8Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 9Hat napon át dolgozz, és végezd min-
denféle munkádat! 10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle 
munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a 
kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert 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 az ÚR 
a nyugalom napját, és megszentelte azt. 
 
Mt 4,4 Ő (azaz Jézus) így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából származik.” 

 
Egy lelkipásztor elbeszélgetett egyik hívével. Megköszönte neki, hogy minden vasárnap kitüntető 

figyelemmel hallgatja a prédikációját. 
- Tudja, tiszteletes úr, inkább én tartozom önnek köszönettel. Remek dolog ugyanis az egész heti 

nehéz munka után kényelmesen elüldögélni a padon úgy, hogy végre nem kell semmire se figyelni, és 
szabadon mindenféle lényegtelen apróságon gondolkozhatom… 

 
Bev.: Kedves Fiatal és Felnőtt Konfirmandusok! Kedves Testvérek! Ez a vicc jól mutatja azt, hogy a 

vasárnap áldását és lehetőségét milyen könnyű félreérteni. 
Folytatjuk tovább a Tízparancsolatról megkezdett sorozatunkat. Ahogy az előbb az igeolvasásnál 

már hallhattátok, a mai istentiszteleten a 4. parancsolat következik. Ez a parancsolat a nyugalom napjá-
ról, a vasárnapról szól. Isten két fontos dolgot kér tőlünk a nyugalom napjával kapcsolatban. Egyrészt 
ne feledkezzünk meg a nyugalom napjáról, másrészt pedig szenteljük meg azt. 

Egyetlen rövid mondatban van leírva a 4. parancsolatnak ez a két része. Majd következik egy vi-
szonylag hosszú magyarázat arra, hogy mit is jelent az, hogy meg kell emlékezni a nyugalom napjáról. 
Illetve Isten elmondja azt is, hogy mindezt miért tartja fontosnak. Nézzük ezeket sorban! 

1. Isten rendet adott a zsidó népnek. Hat napon keresztül dolgozzanak, de utána tartsanak egy 
pihenő napot. Izrael népe évszázadokon keresztül, egészen pontosan 430 éven át élt Egyiptomban. En-
nek a 430 esztendőnek pedig legnagyobb részben rabszolgák voltak, akiket kényszermunkán dolgoztat-
tak a fáraók gigantikus építkezésein.  

Nem volt megállás, minden egyes nap dolgozni kellett. Fel sem merült a kérdés, hogy elmenjenek 
szabadságra, vagy nyaralni. De még egy kis strandolásra sem volt lehetőségük a hétvégén a Vörös-ten-
gernél.  

Valósággal a génjeikbe ivódott már az, hogy minden egyes nap dolgozzanak. Így amikor Isten csodá-
latos módon megszabadította őket Egyiptomból és már nem voltak rabszolgák, akkor nem tudták, ho-
gyan élhetnek szabad emberként. A napok ugyanúgy összefolytak egymással. 

A 4. parancsolat a mindennapokban adott számukra jó rendet és ritmust. A 7. nap a nyugalom napja 
a szabadság ünnepe lett számukra. Ez azt jelenti, hogy a kegyelmes Isten megszabadította népét a rab-
szolgaságból, megszabadította őket a szakadatlan munkából. Szabadokká váltak arra, hogy abbahagyják 
a munkát és ünnepeljenek, ahogyan ez a világ teremtésekor is történt. 

 
Kedves Barátaim! Úgy érzem, hogy ez a parancsolat a mi időnkben is rendkívül időszerű. Olyan hely-

zetben vagyunk, olyan világban élünk, amelyben bennünket is sok minden kényszerít arra, hogy minden 
nap, még szombat és vasárnap is dolgozzunk.  

A felnőtteknek, a szülőknek nagyon nehéz megfelelni a munkahelyükön. És örülnek, hogy ha egyál-
talán van még munkájuk. Sokan most a tavasszal elvesztették állásukat a járvány következtében. A vál-
lalkozások pedig szintén nagyon megszenvedik ezt a járványhelyzetet. És ott vannak a mezőgazdaság-
ban, az állattenyésztésben dolgozók. Nekik az időjárás vagy a jószág diktálja a munkatempót. És sok 
területét fel lehetne sorolni az életnek, ahol az ember úgy érzi, teljesen ki van szolgáltatva valaminek, 
vagy valakinek. És nincs megállás. Nincs megállás még hétvégén sem. Mert az otthoni feladatokat is el 
kell valakinek végezni. 

Ezt látják, és ezt élik meg a fiatalok is. Nekik az iskolában kell helytállni, és az sem egyszerű. 
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Igaz, hogy március közepe óta egészen szeptember 1-ig tartott a hosszú tavaszi és nyári szünet. De 
ez egy meglehetősen furcsa időszak volt, amiben teljesen felborult az addigi jó rend. A digitális oktatás-
sal, az otthoni tanulással minden teljesen egybefolyt. Nem különültek el a hétköznapok és az ünnepek. 
De még a hétvégék sem. És valljuk be, egy idő után már nem éreztük igazán jól ebben magunkat. Hiány-
zott sok minden. És hiányzott az, hogy normális rendje legyen az életünknek. 

 
Isten a te életedbe is új rendet szeretne adni: 8Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld 

meg azt! – mondja most neked is. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhet bármilyen összevisszaság az életben, 
bevezethetik újra a távmunkát, a digitális tanítási rendet, de Isten rendje fontosabb mindennél. A nyu-
galom napja szent. Legyen számodra is szent az a nap, hogy az Istentől való jó rend uralkodjon az 
életedben! Ha vasárnap dolgoznod kell, akkor legyen a hét egyik napja a te nyugalomnapod, amikor 
pihensz, Istenre tekintesz és hálát adsz. 

 
2. Másodszor azért fontos a nyugalom napjának megtartása, megszentelése, mert fontos, hogy le-

gyen az életünkben egy kiindulási pont, egy origó ahonnan elindulhatunk, és ahova mindig visszaér-
kezhetünk, és amihez tájolhatjuk és viszonyíthatjuk magunkat. 

A hetedik nap megszentelése nem más, mint hogy Isten személyét, az Ő Igéjét, szavát és az Ő dicső-
ségét újra életem középpontjává teszem. Minden vasárnap újra az Úr lesz a középpontban. Ő tőle indulok 
el, és Ő hozzá érkezek vissza. Isten és az Ő Igéje a tájékozódási pont lesz az életemben. 

Autós példával élve: az autóval nem tudunk mindig csak menni, hanem rendszeresen meg is kell 
tankolni, fel kell tölteni az üzemanyagtartályt. És rendszeresen el kell vinni a szervizbe is, hogy megbíz-
hatóan működjön. Ugyanígy a mi lelkünk üzemanyagtartályát is rendszeresen fel kell tölteni, hogy ne 
legyen üres a mi lelkünk, ne lélektelenül és ne gépiesen éljünk, dolgozzunk vagy tanuljunk. És lelkünket 
is karban kell tartani. 

Zenei példát is említek: a hangszerek is csak akkor szólnak szépen, ha be vannak hangolva. Amikor 
játszunk pl. egy gitáron, akkor játék közben is elhangolódik. De elég átvisszük egy másik szobába, vagy 
eltelik néhány óra, egy nap, már akkor is újra be kell hangolni.  

És mihez szokták hangolni a hangszereket? Az „A” hanghoz, ami 440Hz hangmagasságú. Régebben 
egy fém hangvillához hangolták a hangszereket, mostanában pedig mindenféle digitális hangológép 
vagy a telefon hangolóprogramja segít a hangolásban. De a lényeg nem változott: a hangszert hozzá kell 
hangolni az „A” hanghoz, hogy szépen szóljon. 

Ilyen számunkra a nyugalom napján az istentisztelet: lehetőséget teremt számunkra, hogy újból 
Isten Igéjéhez hangoljuk az életünket. Lehetőség, hogy összhangba kerüljünk Teremtő Urunkkal és 
egymással is. 

 
3. A harmadik fontos üzenete a 4. parancsolatnak az, hogy segít felfele, az Istenre tekinteni. A Máté 

ev. 4. részében az Úr Jézust kísérti meg a Sátán, amikor böjtölt és már negyven napja nem evett, és na-
gyon megéhezett. Azt mondta Jézusnak a Sátán, hogy „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek vál-
tozzanak kenyérré!” Jézus erre válaszolta azt, hogy „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, ha-
nem minden igével, amely Isten szájából származik.” 

Azt látom, és azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember szemében ma csak annak van értéke, amit 
meg lehet vásárolni az üzletben, ami ráadásul menő, mert márkás cucc. Egy márkás cipő, ruha, táska, 
óra, telefon, vagy autó. Menő dolog különleges étteremben megenni egy pizzát, vagy meginni egy sört, 
vagy bulizni.  

És sokszor az a menő, ami nagyon sokba kerül, vagy amit a csillogó plázákban lehet kapni. És egyik 
erre az üzletre esküszik, hogy ami ott kapható, attól lesz menő az ember. A másik pedig éppen a szem-
közti üzletben kapható cipőket vagy nadrágokat veszi meg, mert akkor érzi azt, hogy ő most menőbb a 
többieknél. 

Jézus határozottan és világosan azt mondja most nekünk, hogy persze ezek is nagyon fontosak, de 
vedd észre, hogy a lelkedet is táplálnod kell Isten Igéjével. Vedd észre azt, hogy nem minden az, ha 
menő cipőd és farmered vagy dzsekid van, ha a lelked közben éhezik és üres lesz. 

Honnan tudod, hogy éhezik a lelked? Pl. onnan, hogy ha véletlenül csend van körülötted, mert véget 
ért a zene, és nem szól semmi a fülesben, akkor már ürességet érzel. Vagy onnan tudod, hogy éhezik a 
lelked, hogy megveszel egy király cuccot, de egy hét múlva már megunod, és egy másik után vágyakozol. 
Ami nemrég még örömmel töltött el, mert végre a tied lehet, az most már nulla, és nem jelent semmit. 
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Ilyenkor jusson eszedbe, hogy nem az a nadrág vagy cipő ment ki a divatból, hanem a lelked éhezik 
Isten Igéje után. De ezt nagyon könnyű összekeverni valami új cucc, vagy új technikai eszköz iránti vágy-
gyal.  

A Sátán be akar csapni bennünket, és elhiteti velünk, hogy ha megvesszük, és megszerezzük ma-
gunknak azt a valamit, amire vágyunk, akkor a szívünkben lévő üresség elmúlik. De nem. Legfeljebb egy 
rövid időre jelent pótszert a vásárlás. Aztán újból érezzük az ürességet. Érezzük, hogy a lelkünk éhezik 
Isten Igéje után. 

A Sátán pedig azzal is be akar csapni bennünket, hogy képes elhitetni, hogy az ital, az alkohol vagy a 
drog mámora kielégíti a szívünk vágyait. De nem, ez sem tölti ki az ürességet a szívben. Ez is hatalmas 
tévedés! „Mert nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából szárma-
zik.” 

Amikor megszenteljük a nyugalom napját, akkor lehetőséget adunk Istennek, hogy szívünket 
betöltse Igéjével és Szentlelkével. Úgy táplál bennünket, hogy tudjunk megelégedni, tudjunk örülni és 
örömmel éljük életünket. 

Amikor az Úr megszólít bennünket Igéje által, akkor megérezzük azt, hogy nagyon értékesnek tartja 
életünket és nagyon szeret bennünket. Amikor Igét kapunk, akkor tudhatjuk, hogy az Úr még hajunk 
szálait is számon tartja, mert fontosak vagyunk neki. 

Amikor az istentiszteleten mi éneklünk, vagy imádkozunk, akkor hálát adunk az Úrnak, és még a 
hálaadás is bennünket gazdagít meg. 

 
4. Végül a negyedik haszna a 4. parancsolat megtartásának az, hogy elveszi az ember közönyössé-

gét. Segít, hogy odafigyeljünk egymásra, és meglássuk azt, hogy a másik is ember, akinek szüksége van 
a nyugalomra, az Isten áldására és a pihenésre.  

A 4. parancsolat segít odafigyelni egymásra különösen itt a gyülekezetben. Lássam meg azt, hogy az 
Úr neked és neked éppen úgy akarja adni az áldását, az éltető, a bíztató, a vigasztaló, az erőt adó, a re-
ménységet jelentő Igét, ahogyan nekem. 

Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt – mondja a 4. parancsolat. Ez az Ige irá-
nyítsa most a gyülekezeti tagok figyelmét a konfirmáló fiatalokra és felnőttekre. A régebbi gyüle-
kezeti tagok felelőssége az, hogy imádkozzanak azokért, akik most konfirmálnak, akik a hit útjának ele-
jén járnak még. A régebben konfirmáltak felelőssége az, hogy Isten Igéjét tovább tudják adni a saját éle-
tük jó példájával most konfirmálók számára. Mert ők már jól tudják, mi már jól tudjuk, hogy az ember 
nemcsak kenyérrel él, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezért emlékezünk meg a 
nyugalom napjáról, és ezért szenteljük meg azt örömmel és hálaadással. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


