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AZ ÚR NAPJA 
Kulcsszavak: vasárnap, Úr napja 

(7 Hang levélben 12-es betűmérettel, megjegyzésekkel) 

 
Megjegyzések 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető 

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 

4. A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére. 
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Valamit még az Úrnapjáról. Heti egy nap pihenő azért fontos, mert az idegzetbe ágyazott 
szellem e nélkül nem képes regenerálni azt az anyagot, testet, mely eszköze a szellem 
megnyilatkozásainak, s temploma az ÉN Szellememnek. Azt meghatározni, hogy a hét napból 
melyik legyen az az egy nap, ez nem lényeges. Különböző vallások különböző napot jelöltek 
meg erre a célra. E különbözőség nem Tőlem van, hanem tőletek. Tőlem az van, hogy kell, 
legyen egy ilyen nap. Nyilvánvaló, hogy e téren nem lehet egyénieskedni, mivel egy igazi jó 
kikapcsolódás egyben társadalmi és társasági, családi esemény is. Ahol te élsz, ha keresztény 
vagy, akkor számodra az Úr napja természetesen a vasárnap. E napnak nem a tartalma más, 
mint a kereszténység előtti időben volt, hanem az időpontja. A Biblia előbb sem mondta ki, 
hogy melyik legyen a hét közül a szabbat, vagyis a pihenő nap, csupán ezt nevezte 
hetediknek. Hagyományotok a vasárnapot, a hét első napját ajánlotta fel Nekem, 
ugyanazzal a tartalommal, mint amivel a szombat volt addig felruházva. Ezt az elsőt tartjátok 
most hetediknek. 
  

7/517 

Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörötökön belül azok, akik Hozzám tartozónak 

mondják magukat, valamiképpen meg kell, hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, 

hogy az Úr napja. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész 

napjukat ilyenkor az Én társaságomban töltik el egymással. Vannak, akik csak egy órácskát 

szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és mégsem találja fontosnak azt, 

hogy az Én napomon különösképpen Nekem szentelje magát. Talán mondanom sem kell, 

hogy a vasárnapot nem a saját kedvtelésemre állítottam be a ti életetekbe. Nagyon 

szeretném, ha legalább egy olyan nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok 

élni azt, hogy Isten családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI 

szükségszerűen KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS! 

Itt említem meg, hogy a vasárnap megszentelésének negatív formáját jobban megünnepli 
a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. 
 
19/1869 

Kérdező: 1. Hogyan szenteljem meg a vasárnapot? 

http://web-hang.hu/letoltesek
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Az Úr napját az Úr napjává az teszi, hogy e napon ünnepeltek, mégpedig örömünnepet 

ünnepeltek! Örülnötök illik e napon Nekem, és örömet kellene okoznotok e napon 

egymásnak! Pihenés és örülés Istennek, embertársaknak egyaránt. Ez az Úr napjának a 

lényege. Ez a testi-lelki pihenés napja! 

23/2295 

Mikor helyes az Úr napját megszentelni? 

A szabbat, szombat, vagyis a pihenőnap a hétnek egyik meghatározott napja kell, hogy 

legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy 

legyen egy nap a héten, amikor nem azzal vagytok elfoglalva, hogy miből éltek, hanem azzal, 

hogy KIÉRT éltek! 

Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell részt vennetek. Ezt 
minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy írja elő, ahogy akarja. Lehetséges 
tehát, hogy vasárnap helyett szombaton vesztek részt a szentmisén, és vasárnap 
kirándultok, pihentek, tehát olyasmivel foglalkoztok, ami az Isten szeretetére hívja fel 
figyelmeteket! De mindenképpen tudnod kell, hogy nem az ember van bizonyos napért, 
hanem minden egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az emberért van! Nem Istennek 
van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele foglalkozzatok, hanem nektek. 
 
23/2313 
 
Isten úgy teremtett benneteket, hogy minden héten legyen hat nap, amikor Érte, és legyen 
egy nap, amikor Vele foglalkoztok. Az már nem tartozik a lényeghez, hogy azt a napot, 
amikor Vele foglalkoztok, tehát a pihenő napot (szabbat) hogyan nevezitek. Van, ahol 
szabbatnak hívják, van ahol vasárnapnak, és még olyan is van, ahol pénteknek. Az 
őskeresztények egy ideig a szabbatnak, tehát szombatnak napját szentelték Istennek. Csak 
feltámadásom után (mivel ez vasárnap hajnalban történt) tértek át a vasárnapra. Ma a 
megkereszteltek körében ez az előírt, ez az elterjedt. Vezetőitek e napra igyekeznek időt 
biztosítani nektek arra, hogy Velem foglalkozzatok és pihenjetek. 
 
32/3364 

A vasárnap megszentelésének lényege a pihenés, kikapcsolódás, szellemi, lelki, testi 

felüdülés. A szentmisén való részvétel a ti Egyházatoknak egyik parancsa. Ez senkit nem 

kötelez mindenkor!  

41/4474 

Kérdező: A szombat vagy a vasárnap az Úr napja? 
 
Mielőtt Én, Jézus megszülettem a Földön, ez a nap a szombat volt. Születésem után, miután 
a szombatot megszentelők elkülönítették magukat azoktól, akik Engem, Jézust követtek, 
ezek az elkülönítettek az Én feltámadásom napját, tehát a vasárnapot választották olyan 
nappá, amelyet különösen Istennek fognak szentelni. Ezt megtehették e szavaim alapján is: 
'A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a 
szombatnak is (Márk: 2; 27-28)'! 


