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Kedves Testvéreim!
A hittanórák egyik első tananyaga a Tízparancsolat. Gyermekkorunk óta ismerősek számunkra ezek a parancsolatok,
ezek a tilalmak, vagy inkább a mi Istenhez tartozásunknak a következményei.
Hiszen a tízparancsolat kontextusa az,
hogy ha Istenhez tartozol, akkor ezt és
ezt nem teszed, így és így élsz. Nem teher, hanem alapvető következmény az,
hogy ha valaki Istenhez tartozik, akkor

az ember számára az, hogy munkálkodjon, tehát Istentől nyert hivatásunk és
kötelességünk a munka.
Az a csodálatos Isten parancsolatában,
hogy az első, a munkára vonatkozó
parancsolatot követi egy második is.
Ez pedig az, hogy az ember pihenjen!
Vegye komolyan a nyugalom idejét is!
Isten nemcsak a munkára hívja az embert, hanem a pihenésre is. Az is Istentől nyert kötelesség, amivel az ember

Emlékezzél 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 szolgálód, 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 és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
2Móz 20,8-11

ez meg is látszik rajta.
Isten a negyedik parancsolatban a munka mellé odarendeli a pihenést is. A
munka az ember ember-mivoltához tartozó sajátosság. Teremtési rendeltetése
az embernek az, hogy munkálkodjék,
hogy uralma alá hajtsa a földet. A munka semmiképpen sem átok az emberen,
nem olyan valami, ami a bűnére emlékezteti, hanem éppen olyan valami, amit
még a paradicsomból hozott magával.
Egy még mindig megmaradt darabja,
emléke annak, hogy az ember nagyra
van hivatva. Istennek a legelső parancsa

Istennek tartozik, meg felebarátainak és
önmagának, hogy pihenjen! Éppen erről
a sokszor elfelejtett kötelességről szeretnék ma beszélni.
Először azért köteles az ember pihenni,
hogy jobban tudja végezni a munkáját!
Nem hiába mondta Isten, hogy a hat
napi munka után legyen egy olyan nap,
amelyen semmi dolgot ne tegyen az ember. Tudja azt Isten, hogy az embernek
mennyire szüksége van a pihenőnapra,
hiszen Ő teremtette! Ha valaki nem az
isteni utasítás szerint használja magát,
ha valaki a munkának és a pihenésnek

nem ebben az Istentől megszabott ritmusában él, az idő előtt elromlik, elpusztulnak az alkatrészei, használhatatlanná
válik. Ha valakiben akkor is zúg tovább
a motor, amikor csendben kellene lenni, annak a munkáján nincs igazi áldás.
Az az ember, aki sohasem tud nyugodni,
az nem ismeri sem a pihenés föllélegzését, sem a munka nagyszerűségét. Ott
lebeg fölöttük annak a reális veszélye,
hogy ugyan a rengeteg munkájukkal
sok mindent elérnek, de közben elveszítik önmagukat. Nem tudom, ismerik-e
a Testvérek Zorán egyik legújabb dalát.
Nagyon aktuális a szövege:
Hétfő volt, mikor született, Én kivártam
volna, de nem lehetett. Tudod, a számla
nagy, a munka se vár, S jött a hír, hogy
a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém, Hogy ő pont olyan lesz
mint én, Majd ugyanolyan lesz mint én.
Üres bölcsőt ringat a hold fénye, s mindig ez a mese vége: - Apa, mikor jössz?
– Fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, De sokat leszünk együtt még.
Neked hoztam nézd, egy kis ajándék.
Apa, pont ilyen lasztira vágyon rég.
Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el!
Fiam, játszunk majd, de most mennem
kell. Viszi lehajtott fejjel, egy könnycsepp se jön elő. Úgy dobom majd mint
ő –monjda-, olyan leszek pont mint ő.
Üres bölcsőt ringat a hold fénye, s mindig ez a mese vége: - Apa, mikor jössz?
– Fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, De sokat leszünk együtt még.
Komoly gimibe jár, soha nem tanul,
mégis népszerű kölyök – nekem ez sem
új. Apa büszke rád, de most beszélnünk
kell. Csak mosolyog, aztán így felel:
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Tudod, énnekem most apa, csak a kocsikulcs kell még, és ha megengeded,
elmennék. Üres bölcsőt ringat a Hold
fénye, s mindig ez a mese vége: - Fiam,
mikor jössz? - Apa, mennem kell, az
élet csupa kötelesség, De sokat leszünk
együtt még.
Tudom, jó sora van, messzi városban él,
hosszú út, mire ideér. A minap fel is hívtam, mikor láthatnám?! Ha néha felénk
nézne, bizony nem bánnám! Apa, túl
sok a dolgom, s a fiam is vár. Ugye, jól
vagy? Jó, hogy hívtál, nagyon jó, hogy
felhívtál. Még valamit mondanék, de letette már, és csak rohan, pont mint én, a
fiam, pont mint én. Üres bölcsőt ringat
a Hold fénye, s mindig ez a mese vége:
- Fiam, mikor jössz? - Apa, mennem
kell, az élet csupa kötelesség, De sokat
leszünk együtt még.
Tartozol a családodnak és a feladataidnak azzal, hogy naponta legalább egy fél
órát egyedül sétálsz. Tartozol Istennek,
Akitől az életet kaptad, tartozol a környezetednek, akik kénytelenek elviselni
Téged hajszoltan, idegesen. Tartozol a
munkának, amit jól kell elvégezned azzal, hogy komolyan veszed a kötelességet, amiről a modern korban megfeledkeznek az emberek: a pihenést!
A pihenni nem tudásnak az a nagy veszélye még, hogy a munka áldásból
átokká fajulhat. Az emberek manapság lassan rabszolgáivá válnak a saját
berendezéseinek,
vállalkozásaiknak,
a saját technikájuknak, a saját kezük
csinálmányának. Aki nem tud pihenni, kikapcsolódni, elcsendesedni, az
már rabszolgája a saját munkájának.
A pihenésre nemcsak azért van szük-

ség, hogy új erőt gyűjtsünk a munkára,
hogy kipihenjük a munka fáradalmait,
hanem azért is, hogy ne engedjük úrrá
válni magunkon a munkát. Azt olvassuk
Mózes első könyve 2. részének elején,
hogy „A hetedik napra elkészült Isten a
maga munkájával, amelyet alkotott, és
megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és
megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő
és alkotó munkája után.” (1Móz 2,2-3)
Ez azt jelenti, hogy Isten sem rabszolgája a saját munkájának, hanem ura. Nyugodtan fölötte van és kedvét leli benne.
Ezért hív minket is nemcsak a munkára,
hanem a megszentelt pihenésre is.
Isten ugyanis nemcsak egyszerűen kikapcsolódásra hív, hanem megszentelt,
örömteljes pihenésre, amiben az ember
újra megtalálja igazi önmagát. A megszentelt pihenés az igazi pihenés, mert
tele van az élet titkával: Istennel! Tehát ha valaki igazán pihenni akar, ha
meg akar nyugodni, testileg-lelkileg
föl akar frissülni, Istenhez menjen (Mt
11,28). Hiszen úgy vagyunk teremtve,
hogy addig mindig nyugtalan a szívünk,
akár munkában, akár pihenésben, amíg
Istenben meg nem nyugszik. Az igazi
pihenés nem csak munkaszünet, nem
semmittevés, nem lustálkodás, hanem
az Isten éltető erőivel való újra feltöltődés. Nemcsak arra van szükséged, hogy
a munkát abbahagyd egy időre, hanem
arra is, hogy a munka kísérő jelenségeit:
a bosszúságot, a gondot, az aggodalmakat, a csalódást, a balsikert, az irigységet, a meg-nem-értést lerakjad bűneiddel együtt, tehát hogy igazi nagy lelki

elcsendesedésben találkozz Jézussal,
aki átvesz tőled mindent: bűnt, terhet,
szennyet, ami összegyűlt a nap vagy a
hét folyamán. Fölszabadít, megtisztít,
megújít; felhangol és alkalmassá tesz
arra, hogy folytathasd tovább a munkát, a szolgálatot, az életet! A búvárnak
is, aki lent a mélyben a víz alatt munkálkodik, szüksége van a fenti levegőre, amivel egy légvezeték által állandó
kapcsoltban van. Nekünk is szükségünk
van egy magas világgal való kapcsolatra, az imádságon keresztül onnét kapott
életadó levegőre, hogy végezhessük a
munkánkat idelenn. Sőt, nem elég csak
egyet-egyet beszívni abból a felső isteni régióból, hanem időnként teljesen fel
kell emelkedni abba a másik légkörbe,
Jézus közelébe, az Ő híveinek közösségébe, le kell venni a búvársisakot és nagyokat lélegezni, szabadon, nyugodtan,
mert különben megfullad az ember. Erre
hív Isten, amikor azt mondja: Hat nap
alatt végezd minden munkádat, de a hetedik az Úrnak, a te Istenednek szabbatja, nyugodalma: semmi dolgot se tégy
azon… Isten hív a pihenésre, a napi, heti,
vagy évi vakáció pihenésére, a csendre,
a megbékélés, az Őbenne való elmerülés jóságos, teremtő csöndjére! Az Élet
forrásával, Jézussal való áldott találkozásra! Ott ad erőt a gyengéknek, felfrissülést a megfáradtaknak, nyugalmat a
fölzaklatott szívűeknek. Ott készít föl a
kapkodástól, erőlködéstől, idegességtől
mentes szolgálatra, áldott munkára és az
örök életre.
		
Ámen
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(Elhangzott 2008. augusztus 10-én)

Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 17.00-tól a gyülekezet
Klimentská utcai gyülekezeti termében
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően,
kb. 18.00-tól. A nyári időszakban (július,
augusztus) a Bibliaórák szünetelnek.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága
1), az 5. emeleten, a kápolnában, vagy
egyéb megegyezés szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

A gyülekezet
életéből
– 4.310,- Kč-t gyűjött
össze
gyülekezetünk
az Ipolypásztói Református Egyházközség támogatására.
A természeti katasztrófa következtében
megsérült Ipolypásztói református
templom helyreállítására a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház hirdetett gyűjtést.
– Gyülekezetünk segédlelkésze meghívást kapott Szőke László, soros csehországi magyar nagykövet bemutatkozó
találkozójára. A találkozóra, melyre a
csehországi magyar szervezetek vezetői
hivatalosak, augusztus 19-én kerül sor.
– Néhány nap múlva, augusztus 18-

án kezdődik a Tahi Egyházzenei Hét,
melyre gyülekezetünk kórusából, a Mille Domi-ból is jelentkeztek páran. Hordozzuk imáinkban ezt az alkalmat is,
hogy Isten áldása legyen rajta, és gazdagodhassanak e hét által mind a résztvevők, mind a hallgatók.

Programajánló
– A PMKK Klubhelyiségében
augusztus 31-ig tekinthető meg Mosberger Róbert
különféle tárgyakból kreált
lyukkamerákkal készített képekből összeállított kiállítása. A vándorfényképész Prága parkjaiban és terein mutatta
be Camera obscura sátrát, melyben a
sötétbe zárt fény segítségével a feje tetejére állított külvilág jelent meg.
(www.hunginst.cz)

(Ez nem) Witz...
„A Trabant útfekvése kitűnő, és gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson.”
(Használati utasítás – Trabant)

Paradox

A könyvesboltban megkérdeztem az
eladónőt, hogy hol van az önkiszolgáló
részleg. Azt válaszolta, hogy
ha megmondaná, az az önkiszolgáló jelleg semmibevétele
(Internet)
lenne. 		
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