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Sokan küzdünk azzal, hogy nincs elég időnk befejezni dolgokat. A munkáltatók gyakran elvárják, hogy a nap 24 
órájában elérhetőek legyünk. A vállalkozóknak még nagyobb kihívás, hogy néhány nap szabadságot, vagy akár 
néhány órát kivegyenek maguknak. Tanulmányok kimutatták, hogy a produktivitás drámaian csökken, ha nem 
fordítunk elég időt a pihenésre, hogy "a fűrészünket élesítsük". Az üzletem számára a legjobb ötletek közül több is 
akkor jutott eszembe, amikor nyaraláson voltam: távol a munkától, új szemszögből új gondolatokat nyerve 
véletlenszerű forrásokból. 
 
A bibliai teremtéstörténetben Isten hat nap alatt teremtette meg a világot, a hetedik napon pedig megpihent. A 
hetedik napi pihenés gondolatát parancsba is adta Mózesnek a Tízparancsolaton keresztül. Jézus a tanításában 
tisztázta a Szombat kérdését, miszerint a Szombat tiszteletben tartása nem arról szól, hogy betartjuk a szabályokat; a 
hetedik nap az emberért van. Azt mondta, hogy a pihenés ideje visszatükröződés és megújulás - idő a lassításra, és 
hogy élvezzük az Isten által teremtett világot. 
 
Miután Jézust keresztre feszítették, a halálból való feltámadása a hét első napjára esett. Emiatt az első keresztyének 
elkezdtek ezen a napon találkozni, hogy megünnepeljék az Ő feltámadását. Az évszázadok alatt így tolódott át a 
keresztyének számára a Nyugalom napja a hetedig napról a hét első napjára. Ez mindig konfliktus forrása volt 
számomra és megzavart. A hetedik napon kell megpihenjünk, szombaton, vagy a hét első napján, vasárnap? Vagy 
csak a mi naptárunk van rosszul beállítva? 
 
Mostanában kezdtem el megérteni, hogy mindkét napnak helye van. Meg kell tiszteljük a hét hetedik napját, mint a 
nyugalom napját. A feleségem ezt a napot hívja IGAZI szombatnak. Ezalatt azt érti, hogy ezen a napon pihenünk, 
reflektálunk, megújulunk, időt töltünk barátokkal és egyszerűen élvezzük a létet. Vasárnap aztán Jézus Krisztust 
ünnepeljük, emlékezve az Ő feltámadására. Ez annak az ideje, hogy a hetünket azzal kezdjük, hogy az első óráit, mint 
az időnk első gyümölcsét neki adjuk. 
 
A szombat, a hét hetedik napja a pihenésé. A vasárnap, a hét első napja, Isten dicsőségére van, hogy jól kezdjük el a 
hetet. Azok az emberek, akik hivatásos szolgálók, vagy akik gyülekezeti önkéntesként kötelezték el magukat, értik 
csak meg igazán, hogy a hét legstresszesebb napja gyakran a vasárnap számukra, nemhogy a nyugalom napja lenne. 
Azok is tudják ezt, akiknek nincs hivatalosan feladatuk a gyülekezetben, hogy mekkora macera a családot elkészíteni 
és elindítani, hogy idejében odaérjenek a gyülekezetbe. 
 
Ezzel a gondolattal, én gyakran kezdem a munkahetemet vasárnap délután vagy este, amikor megtervezem a hetet 
és elkészítek egy pár dolgot. Ennek így van értelme számomra, mert tudom, hogy szombaton megpihentem, majd a 
hét első óráit az Úrnak szenteltem. Aztán jöhet a munka a következő szombatig, az igazi Szombat napig, amikor újra 
megpihenek, majd mentálisan, testileg és lelkileg felkészülök a következő hétre. 
 
Nem mondom azt, hogy az a gyakorlat, amit a feleségemmel követünk, mindenki számára normális lenne, de ez 
nekünk működik. Időt fordítunk a tényleges pihenésre és időt szánunk az istentiszteletre. Mi így alkalmazzuk, amit 
Jézus mondott: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért” (Márk evangéliuma 2, 27). 
 
A kulcs az, hogy kitapasztaljuk, hogy mi a legjobb fizikai, mentális, érzelmi - és spirituális - pihenés számunkra. 
Bizonyára  a legismertebb zsoltár beszél nekünk a Pásztorról (a mi Urunkról) és hogy hogyan vigyáz a juhaira (rólunk). 
A 23. Zsoltár első két verse mondja el, „az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes 
vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti.” Isten azt akarja, hogy teljesen kipihentek, lelkesek és felkészültek legyünk 
mindarra, amire elhív minket és minden kihívásra, ami az utunkba kerül. 


