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Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen!  

Ének: 165:4 Általjársz te mindent: Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! :/:Mint a kis virág 
is Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik: Hagyj Uram, Vidáman Fényességed látnom S 
országod munkálnom! 

Előima: Menyei Atyánk! Köszönjük neked ezt a rendhagyó alkalmat, és azt, hogy mindig adsz 
lehetőséget arra, hogy összegyűljünk a te nagy nevedért. Mindenkor áldunk és magasztalunk 
azért Urunk, mert te sohasem hagysz el minket bármennyire is legyen nagy az akadály, mint 
például ez a mostani helyzet is, hiszen tudjuk, hogy csak is általad van kilábalásunk bármilyen 
problémából. És ezért vajuk meg neked bűneinket, hogy néha nem úgy cselekszünk, ahogyan azt 
te előírtad nekünk. Elveszünk a hétköznapi problémáinkban, a rohanó világban, és nem tudunk 
erősek maradni, akkor mikor szükségünk lenne rá. Ezért bocsásd meg nekünk és szabadíts meg 
vétkeink alól. Töltsd ki reánk Szentlelkedet, és legyen velünk ezen a reggelen, azért, hogy teljes 
értelmünkkel tudjuk figyelni igédre. Ámen  

 
Textus: „Örök rendelkezés legyen ez nektek: a hetedik hónap tizedik napján tartsatok böjtöt, 
és ne végezzetek semmiféle munkát, sem az, aki közületek való, sem a közöttetek tartózkodó 
jövevény. Mert ezen a napon végeznek engesztelést értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, 
és megtisztultok minden vétketektől az ÚR színe előtt. A teljes nyugalom napja legyen ez 
nálatok, amikor böjtöt is tartsatok. Örök rendelkezés ez.” (Leviticus 16, 29-31.) 
 
Kedves Testvéreim! 

Az adott fejezettel elérkeztünk az engesztelés ünnepéhez, ez egy kardinális ünnep volt 
Izrael közössége számára, mivel ez jelentette az egyetlen kulcsot, hogy megmaradjanak az Úrral 
kötött szövetségükben. Ebben a folyamatban kulcsfigura a főpap, Áron, aki nem csak a népért, 
hanem saját magáért is áldozatot kellett, hogy bemutasson, hiszen csak évente egyszer mehetett 
be a Szentek Szentjébe, ezért fontos volt, hogy kultikus értelemben „tiszta” legyen, csak saját 
tisztulása után mutathatta be az áldozatot a népért.  

Az igeszakaszunk erre az áldozatra felel, itt már nem a főpap, hanem a nép feladatáról van 
szó. Izrael ismételten megtapasztalja azt, hogy nem a tettei viszik végbe az engesztelést, hanem 
Isten kegyelme előzi meg ezt. Ő az, aki végzi a megtisztulást, aki elveszi a bűnöket, erre csak 
szerényen felelhet az ember. Majd csak az engesztelés után következik be a teljes nyugalom 
napja, a sabbat sabbátón, a szombatok szombatja, a legtökéletesebb nap, erre az ember szerény 
feleletet adhat a böjtjével.  

Milyen jó megtapasztalni azt, hogy az engesztelés után, a bűnbocsánat után a sabbat 
sabbátón következik, a nyugalom napja, ahol az ember valami felfoghat Isten tettéből, ahol már 
nincs olyan tényező, ami kizárná az embert Isten közelségéből, erre az embernek csak felelnie 
kell. Hiszen minden feltétel adott hozzá, Isten elgördíti azokat, az áldozatok vére az, ami ezt 
megmutatta az izraelitáknak.  

Számunkra, keresztyén emberek számára is adott a válasz lehetősége, hiszen Jézus 
Krisztus elvégezte a tökéletes áldozatot, nem a bikák és bakok vérével, hanem tulajdon vérével, 
így már nincs arra szükség az évenkénti áldozatra. Jézus Krisztus áldozatra egyszeri és tökéletes 
volt, ezért mi keresztyén emberek az Ő kegyelméből a sabbat sabbátónban élhetünk. Ezzel a 
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kegyelemmel a szívünkben, felismerve Krisztus áldozatának a súlyát, ragadjuk meg a lehetőséget, 
hogy szerény emberi módon feleljünk Megváltónknak. Ámen.  

 
Utóima: Mindenható Atyánk! Köszönjük neked, hogy megérthettük az imént említett igét. 
Köszönjük neked, hogy mindennap átélhetjük a te Isteni kegyelmedet, és azt, hogy te általad 
megtisztulhatunk. Köszönjük még neked Urunk, hogy meg mutatod a helyes utat a te szent 
törvényed által. Kérünk téged Urunk, hogy légy velünk minden időben, ne hagy magunkra ebben 
a nehéz helyzetben. Te legyél számunkra a vigasztalás, és az életünkben a fény. Kérünk téged, 
hogy áld meg az egészségügyi dolgozókat, akik napról napra értünk dolgoznak, áld meg a világi 
dolgozókat, tanárainkat, egyházunkat, diáktársainkat, és kérünk téged, hogy te légy a szegények 
és az árvák gondviselője most és mindörökké. Fiadért Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk. Ámen! 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, amint a menyben, úgy a földön is: mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen   

Ének: 130:1-2  

1. Tehozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen: E siralmas mélységből Hallgass meg, Úr Isten! Nyisd 
meg te füleidet, Midőn téged hívlak, Tekintsd meg én ügyemet, Mert régen óhajtlak. 
 
2. Ha, Uram, bűnünk szerint Minket büntetnél meg: Uram, e világ szerint Ki állhatna úgy meg? De 
a te irgalmad nagy A téged félőkön, És te engedelmes vagy, Hogy dicsérjen minden. 

Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal! Ámen  

 


