
NAGYSZOMBATI ÁHÍTAT 
 

„Őrség, hiába őrzöd a sírt, mert a sír nem tarthatja fogva magát az Életet!” 
 
 
Így készült el a menny és a föld és minden seregük.                                                                                              
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.                              
Ez a menny és föld teremtésének a története.                                               I. Mózes 2, 1-4. 
 
Ezt a mai napot a nagy Mózes, rejtelmesen előjelentette mondván:                                                                 
„És megáldotta Isten a hetedik napot.” Ez ugyanis az az áldott szombat, ez a megpihenés 
napja, melyen minden munkájától megpihent az Istennek egyszülött Fia,                                                           
a halála szerint való gondviselésében, megtartván testében a szombatot, és amilyen azelőtt 
volt, újra visszatérve, a feltámadása által örök életet ajándékozott nekünk, mint egyedül 
Jóságos és Emberszerető. 
 

 
 

 
A mi esti imáinkat fogadd el Szent Urunk, és add meg nekünk bűneink bocsánatát;                     
mert egyedül Te mutattad meg a világnak a feltámadást. 
 
Gyűljetek népek a Sion köré, és vegyétek azt körül, és zengjetek azon dicsőséget,  a 
halottakból Feltámadottnak; mert Ő a mi Istenünk, aki megváltott bennünket 
törvénytelenségeinktől.                                                                                                                           
Szenvedéseid által Krisztus, megszabadultunk a szenvedésektől, és feltámadásod által, 
megváltattunk az enyészettől.  
 
Urunk, dicsőség Néked. 
 
Ma a Seol sóhajtva ezt kiáltja: „Jobb lett volna nékem, ha nem fogadom be Mária Szülöttét; 
mert leszállva hozzám, hatalmamat lerontotta, érckapuimat széttörte,                                                         
s az egykor fogvatartott lelkeket, mint Isten feltámasztotta.”           
                                                        
Urunk, dicsőség a Te keresztednek és feltámadásodnak.  
 
Ma a Seol sóhajtva ezt kiáltja: „Halandót fogadtam be, mint az elhunytak egyikét,                        
mégsem tudom Őt semmiképp megtartani, hanem Vele együtt elveszítem azokat is,                 
akiken már uralkodtam. Én tartottam hatalmamban a holtakat időtlen időktől,                                            
de íme, Ő mindannyiukat felkelti.”   
                                                                                                                         
Urunk, dicsőség a Te keresztednek és feltámadásodnak. 
 
Ma a Seol sóhajtva ezt kiáltja: „Elnyeltetett a hatalmam; a Pásztor megfeszíttetett,                        
és Ádámot feltámasztotta; akiken már uralkodtam, megfosztattam tőlük,                                                        
és akiket elnyeltem, míg erős voltam, valamennyit kiengedtem;                                                                             
kiürítette a sírokat a Keresztre feszített, erőtlen lett a halál hatalma.”                                                                                                 
 
Urunk, dicsőség a Te keresztednek és feltámadásodnak. 
 



 
 
Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?             
Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?      
Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába 
kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen 
Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.                             
Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a 
feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett 
vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a 
bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, 
hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a 
halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.                                                       
Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek 
él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az 
Istennek a Krisztus Jézusban.                                                                           Római levél 6, 1-11. 

 

 
   

  
Életként a sírba helyeztettél Krisztus, és az angyali seregek elámultak,                                
dicsőítve leereszkedésedet. 
 
Sóvárgott az én lelkem а Те ítéleteidnek óhajtásában minden időben. 
 
Mennyei Hatalmak sokasága segít, Józsefnek és Nikodimosznak temetni,                                      
Téged a Hatalmast a kicsiny sírba. 
 
Elernyedt az én lelkem а szomorúságtól; erősíts meg а Те igéiddel. 
 
Könnyes gyászolással Tisztaságos Anyád, felkiáltott Hozzád Jézus zokogva:                       
Hogyan temesselek el én Gyermekem? 
 
Hajtsd az én szívemet а Те bizonyságaidhoz, ne pedig а telhetetlenségre. 
 
Angyaloknak öröme voltál Üdvözítő, most meg bánatuknak lettél okozójává,                         
lévén testileg élettelen halott vagy. 
 
Csüggedés vett rajtam erőt а bűnösök miatt, akik elhagyták а Те törvényedet. 
 
Üdvözítőnk önként szállottál a Seolba, és felélesztetted az elhunyt halandókat,                             
és felhoztad őket dicsőségben. 
 
Dicsérünk, óh Ige, a mindenek Istenét, az Atyával és a Te Szentséges Lelkeddel. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, a nagytanács 
tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki 
maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.                                    
Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még 
senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. 
Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg 
azt is, hogyan helyezték el Jézus testét.                                                                                          
Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban 
pihentek a parancsolat szerint.                                                       Lukács evangéliuma 23, 50-56. 
 

 
 

Add ide nekem a holtestet, hogy eltemessem, annak az általad elítélt Názáreti Jézusnak testét, 

a szegény Jézusét, a hajléktalan Jézusét,                                                                                                                                       

a felfeszített Jézusét, a mezítelen Jézusét,                                                                                                                                       

a semmibe vett Jézusét, az ács fia Jézusét,                                                                                                                                         

a megkötözött Jézusét, a fejét a szabad ég alatt lehajtó Jézusét,                                                                                                  

a vándor Jézusét, az ismeretlen vándor Jézusét,                                                                                                                  

a lenézett, és mindenek fölött függőét!                                                                                                       

Add ide nekem ezt az idegent, aki idegen életet és életmódot vállalt az idegenek között!                                                                                                                                                       

Add ide nekem, ó helytartó, azt a fán mezítelent, betakarom azt,                                                                    

aki befedte természetem mezítelenségét!                                                                                                                                           

Betakarom, az én törvénytelenségemet elfedőt!                                                                                  

Add ide nekem, helytartó, azt a holtat, aki a Jordánban vétkemet eltemette!  

A mindenki által bántalmazott halottért járok közben,                                                                   

akit barátja eladott, akit a tanítvány elárult,                                                                                                                     

akit testvérei üldöztek,                                                                                                                            

akit a szolga arcul ütött,                                                                                                                          

akit ecettel itattak meg,                                                                                                                      

akinek oldalát dárdával fúrtak át.                                                                                                     

Nincs itt senkije a földön, sem barátja, sem tanítványa, nincs ki eltemesse,                                       

ám Ő az Egyetlen Egyszülötte. 

A földre fektetve látható az, aki mindent a menny felé vonzott,                                                                        

és kis időre lélegzet nélküli az, aki mindennek élete és lehelete!                                                                                                   

Elszenderedve fekszik mindenki Feltámadása! 

 

 

 



 
 
 
Méltó dicsérni, Téged az Életetadót, aki а kereszten kezeidet kitártad,                                  
összezúzva az ellenség hatalmát. 
 
А Те kezeid teremtettek is alkottak engem;                                                                                 
tégy értelmessé és megtanulom а Те parancsolataidat. 
 
Méltó dicsérni, Téged а mindenek Alkotóját, mert а szenvedéseiddel elnyertük,                           
az enyészettől való szabadulást. 
 
Mivel olyanná lettem, mint tömlő а dérben;                                                                                          
а Те igazságaidról meg nem feledkezem. 
 
Eltemettetvén, megtöröd óh Krisztus az alvilág hatalmát, halálоddаl pedig megölöd а halált, 
és а földieket megmented az enyészettől. 
 
Tied vagyok, üdvözíts engem, mert а Те igazságaidat kerestem. 
 
Édes szemedet, s ajkaidat hogy zárjam lе Ige, és hogyan temesselek еl mint halottat?      -
kiáltotta megborzadva József. 
 
Szívemet а Те igazságaidnak teljesítésére hajlítottam,                                                    
mindörökre való viszonzásul. 
 
Hogyan szemléltek Téged, ruhátlanul meggyalázva és elítélve,                                                                               
és tűrték megfeszítőid vakmerőségét? 
 
Örök Istenünk, együtt örök Ige és Szent Lélek, erősítsd igazhitű népedet,                
mint Jóságos. 
 
 

 
 
 
Boldog az а sírbolt, mert magába fogadván mint alvót а Teremtőt, az életnek lett а 
kincsestára, а mi üdvösségünkre, kik így énekelünk: Megváltó Isten, áldott vagy! 
 
Ma а sír tartja magában Azt, ki tenyerében tartja а teremtést; sírkő borítja Azt, aki erényével 
beborította az egeket; álomba merült az élet, s az alvilág reszket, Ádám pedig megszabadul 
kötelékeitől.                                                                                                                                                       
Dicsőség а gondviselésednek, mellyel elvégezted az örök megnyugvást, és nekünk 
ajándékoztad а halottakból való szentséges feltámadásodat. 
 
Jertek lássuk а mi Életünket, mint fekszik а sírban, hogy а sírokban fekvőket felélessze; jertek 
lássuk, miként fekszik а Júda törzséből való, és а prófétával így kiáltsunk Hozzá:                         
Lefeküdtél aludni mint oroszlán; kicsoda kelt fel majd Téged óh Király?                                                    
Támadj fel önhatalmadból, aki önként adtad оdа magadat érettünk. Urunk, dicsőség Néked. 
 


