
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Augusztusban megkezdte szolgálatát  

Bereczk Dávid, új beosztott lelkészünk, szeretettel 

köszöntjük.  

Fogadó órája: kedd 15.00-18.30  

Tel.: 06-20-807-7437 (ideiglenes, változik),  

email: bereczkdavid@gmail.com  

(aug. 1.- 24. között kedd és szerda) 

 Jövő heti alkalmaink: vasárnap 955 

istentisztelet; előtte: Szombathy Gyula 

Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor szabadságon van 

augusztus 1-19 között. 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

 

 

 O L V A S M Á N Y / L E K C I Ó :  M Á T É  11 , 2 8 - 3 0  
 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg 

vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 

magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 

vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. 

 

 A L A P I G E :  2 M Ó Z  2 0 , 8 - 1 1  É S  5 M Ó Z  5 , 15  

 
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat 

napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De 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. Mert 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. 

 

Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős 

kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az 
Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd 

meg a nyugalom napját. 

 
 

ISTENTISZTELET 

2022. augusztus 7. 

„A nyugalom napja”  
címmel  

Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó lp. 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 
 Kezdő ének: 167:1 („Jöjj mondjunk 

hálaszót”) 
 Fő ének: 62:1.4.7.8 („Az én lelkem szép        
      csendesen”)
  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen ) 
  Imádság: 31. zsoltár 

 Ének:  164:1-2 („Kegyes Jézus, itt 
vagyunk”) 

 

  Alapige (ld. középen ) 

 Igehirdetés (ld. a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 
  Imádság  

  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: KÉ 13 
(„Csak Istenben nyugszik meg szívem…”) 

  Áldás  

  HIMNUSZ 
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Mi tesz minket igazán keresztyénné, Krisztushoz 

tartozóvá? Részben a képességünk és lehetőségünk a 

pihenésre, az Istentől kapott parancsnak való 

engedelmességre, a szombat megtartására. A szombat 

helyes megtartása olyan, amit egyrészt újra 

megtanulhatnánk zsidó felebarátainktól, másrészt 

amelyről komolyabban vehetnénk Jézus tanítását, aki 

az ő „igájában” valódi megnyugvást, igazi szombatot, 

igazi üdvösséget kínált az őt követőknek (ld. lekció).      

 

A 4. parancsolatban (ld. alapige) Isten elvárja, hogy az 

ő népe szentelje meg a hetedik napot. Ezt azzal 

indokolja, hogy ő különleges Isten, aki a teremtésben 

maga is megszentelte a hetedik napot. Istent nem lehet 

sem az egyiptomi állatistenekhez vagy az isteni 

igényekkel fellépő fáraóhoz hasonlítani. Ezeknek az 

isteneknek ugyanis volt egy nagyon fontos közös 

tulajdonsága: olyan elnyomó rendszereket, 

birodalmakat alapoztak meg, amelyekben a legtöbb 

embert állati sorba taszította, miközben kevés 

kiváltságos embert, az uralkodó osztályt, a papokat 

vagy az arisztokráciát védte. Izráel Istene, Jézus 

Krisztus atyja azonban egészen más. Ő szereti minden 

teremtményét, ezért alkotta meg őket. Hogyan jutott el 

Izráel a 4. parancsolat meghallásáig a Sion-hegy alatt? 

József népe, amely letelepedett Egyiptomban, egy idő 

után áldozatul esett a fáraó hatalmaskodásának. Minél 

több volt a termés, annál több raktárt kellett építeni, és 

amikor már nem fértek el az új raktárak a régi 

városokban, új raktárvárosokat kellett emelni a 

búzának, a fáraó hatalmi szimbólumának és 

biztosítékának. Nem sokat változott a történelem: Akié 

a gabona, azé a hatalom. A zsidóknak sárból téglát 

kellett vetniük, hogy épülhessenek a raktárak. A 

helyzet csak még rosszabb lett, amikor megjelent 

Mózes és Áron, hogy elkérjék a népet a fáraótól. Az 

nem engedhette el a zsidókat, mert a profit 

termeléséhez és a hatalma fenntartásához szüksége 

volt rájuk. Sőt, Mózes kérése miatt bosszút állt a 

zsidókon, és megnehezítette a munkájukat:  

(2Móz 5,6-9) Ebben a helyzetben természetesen nem 

is gondolhattak a zsidók a nyugalom napjára. 

Felemelték a napi munka kvótáját, és megnehezítették 

a munkakörülményeiket. Egy igazságtalan, örökké 

elégedetlen és elnyomó rendszer alkatrészeiként 

tengődtek. A folyamatos profittermelés volt az életük 

egyetlen „értelme”, egy olyan kizsákmányoló 

rendszert tápláltak, amelynek élén a fáraó és végső 

soron Egyiptom istenei álltak. Ebben a reménytelen 

helyzetben jelenik meg Isten Mózesnek az égő 

csipkebokorban. Meghallotta népe panaszát, és 

szabadítást akart adni neki. Ha elveszítjük a 

tisztességet és méltóságot, akkor Isten nem nyugszik, 

amíg ezt vissza nem adja nekünk, amíg meg nem 

szabadít minket a bűn és a halál rabszolgaságából. 

Könyörülő, hűséges és szerető Istenünk van, aki nem 

tűri, ha emberhez méltatlan körülmények között élünk, 

ha az életünk egy mókuskerékhez hasonlít. Nem 

alkatrésznek teremtett minket Isten, hogy felőrlődjünk 

egy telhetetlen piacgazdaságban. Ő kész minket is 

felszabadítani a maga csodálatos és szeretetteljes 

szabadságára. Mert, ahogy Jézus Krisztus mondta, az ő 

igája jó és az ő terhe könnyű. A szombat napjának 

megszentelése nem az értékes munkaidő elvesztése, 

mint a munkamániások gondolják, hanem annak 

megünneplése, hogy dolgozhatok, hogy van 

egészségem, van még kegyelmi idő, amelyben teremtő 

Istenem megtart ezen a világon. Olyan funkciója van a 

nyugalomnak és a pihenésnek a munkás hétköznapok 

között, mint amiről a Prédikátor beszél, amikor az 

emberi élet értelméről tanít: vö. Préd 3,10-15 és 5,17-

19. A nyugalom napja ilyen megállás és örvendezés a 

munkás élet ritmusában. A nyugalom napja 

istenképűségünknek is a jele, annak, hogy Isten a maga 

képére és hasonlatosságára teremtett minket, és mi is 

megállhatunk a munkánkban a hetedik napon, és 

élvezhetjük annak a gyümölcsét azokkal együtt, akik 

körülvesznek és szeretnek minket. De a szombat 

emlékezés is arra a szabadulásra, amit Istentől 

kaptunk. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nem 

merünk egyetlen napot sem kihagyni a 

mókuskerékből. A mobiltelefonunk szimbóluma lett 

annak, ahogyan egy másodpercre sem szakadhatunk ki 

a mókuskerékből. Pórázon tart minket ez a világ. De a 

szombat az Isten előtti egyenlőségünk jele is (…se te, 

se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod). 

 

Jézus idején Izráel többi néptől való elkülönülésének a 

legfőbb jelképe lett a szombat. Ezernyi szabállyal 

bástyázták körül a szombatot az akkori írástudók, hogy 

a népet „sakkban” tartsák. Jézus fontosnak tartotta a 

szombatot, mégis azt olvassuk az evangéliumokban, 

hogy számos alkalommal szándékosan és demonstratív 

módon (szinte botránkoztatva a környezetét) 

megszegte a szombatot. Miért? Hogy felhívja a 

figyelmet két dologra. 1. Nem az ember van a 

szombatért, hanem a szombat lett az emberért. 2. Hogy 

megmutassa, ő Ura a szombatnak is. Isten megpihent a 

teremtés után szombaton, de nem lett rabszolgája a 

szombatnak. Amikor azt mondja Jézus, hogy „Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg 

vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” – 

akkor az igazi, lélek szerinti szombat megtartására hív 

minket. Nem akarok senkinek konkrét életprogramot 

javasolni: én magam is csak dolgozom a saját élhető 

szombat hagyományomon. De az ige alapján 

mindenkit bíztatok arra, hogy a héten egy nap, 

lehetőleg vasárnap lépjen ki a mókuskerékből, lépjen 

ki a sötétségből és a rabszolgaságból a fényre és a 

szabadságra. Legyünk együtt istennel és azokkal, 

akiket ő adott nekünk. Vessük le az idegen istenek és e 

világ fáraóinak igáját, és vegyük fel Jézus jó és könnyű 

igáját, hogy érdemes legyen élnünk. Ámen. 

     Dr. Pecsuk Ottó 


