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BIBLIAI ÜNNEPLÉS
Ebben a tanításban az ünnep és az ünneplés bibliai jelentését és jelentőségét fogjuk megvizsgálni.
Mint sok minden más, ez a terület is eltorzult az idők folyamán. Két ilyen alapvető torzulást szeretnék
megemlíteni bevezetésként, azután végigtanulmányozzuk a bibliai kijelentéseket az ünneplés
témakörében Mózes első könyvétől a Jelenésekig.
Az egyik torzulás, ami a keresztényekre ugyanúgy negatív hatással lett, mint a világi emberekre, hogy
az ünneplés számunkra azt jelenti, hogy nem kell csinálni semmit. Sok ünnep munkaszüneti nap, és
ebből azt a következtetést vonjuk le akaratlanul is, hogy úgy ünnepelünk, hogy nem dolgozunk –
vagyis semmit nem is csinálunk. És a legtöbb ember számára az ünneplés nem áll másból, mint
evésből és alvásból. Természetesen benne van az ünneplésben a munkától való elszakadás – de ez
önmagában még nem a tartalma az ünneplésnek. Akkor is tevékenykedünk, csak nem ugyanazokat a
dolgokat tesszük, mint a hétköznapokon. Tehát az ünneplés helyes és helytelen módja között nem az
a különbség, hogy csinálunk-e valamit vagy sem, hanem hogy mit csinálunk.
A másik torzulás, amely talán a fiatalabb generációk életében a leginkább szembetűnőbb, hogy sokan
nem tudnak már segédeszközök nélkül ünnepelni. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hogy
kikapcsolódjunk, hogy boldognak érezzük magunkat, nem elég a közösség, az ünneplés tartalma,
hanem kiegészítő eszközök, segédanyagok szükségesek hozzá. Régebben ez még az alkohol volt, ma
már emellett egyre inkább a drog biztosítja az ünnepi hangulatot. És természetesen ezeknek a
segédeszközöknek a használata fellazítja a gátlásokat, ezzel együtt az erkölcsöt is, és ünneplésként
megjelenik a szexuális szabadosság is. Vagyis az ünnephez – vagy ha mai módon kell megfogalmazni,
egy jó bulihoz pia, drog és szex kell. És persze utána legalább egy nap alvás, hogy az egészet
kipihenjük, mert másnap cafatul érezzük magunkat és teljességgel hasznavehetetlenek vagyunk.
Szeretnék egy hasonlatot elmondani a kikapcsolódással és az ünnepléssel kapcsolatban, amiből talán
megérthető, mi is ennek az egész témának a kulcsa. Képzeljük el, hogy elindulunk egy családi
nyaralásra. Bepakolunk az autóba, megnézzük a térképet, melyik út vezet el a célig, és elindulunk.
Nyomjuk a gázt, a közlekedési szabályokat betartva vezetünk, mert célba akarunk jutni. Időnként
azonban le kell jönni az autópályáról, hogy tankoljunk, hogy egy parkolóban nyújtózkodjunk, akár
kicsit aludjunk is, együnk-igyunk kicsit. Természetesen nem a benzinkutat vagy a parkolót néztük ki
uticélnak, azok csak eszközök abban, hogy megérkezzünk oda, ahová elindultunk. Ezekben a
kitérőkben
feltankolhatunk,
felfrissülhetünk,
kipihenhetjük
magunkat,
hogy
utána
visszakanyarodjunk az autópályára, és előbb-utóbb megérkezzünk oda, ahová elindultunk.
Nos, a hétköznapok az autópálya. A cél, ahová el kell jutnunk, amit Isten kijelölt számunkra, amivel a
családunknak tartozunk, amit a munkahelyünkön várnak tőlünk. Tartunk valahová, vannak céljaink,
ismerjük az oda vezető utakat és megyünk előre. És időnként félreállunk. Ezek az ünnepek. Amikor le
kell hajtani a hétköznapok autóútjáról, abba kell hagyni a vezetést, és tankolni kell, feltöltődni,
pihenni, hogy megerősödve és felfrissülve tudjuk folytatni az utunkat a cél felé.
A torzulás ott jött be ebbe a példába, hogy sokan már nem akarnak célba jutni, már utálnak vezetni,
és csak a legközelebbi parkolóig akarnak eljutni. Ráadásul ott nem feltöltődnek, hanem sokkal inkább
lemerülnek. Nem frissebben, hanem fáradtabban ülnek vissza a volánhoz, és előbb-utóbb az árokban
kötnek ki. Ez a kép jut eszembe, amikor látom, hogy fiatalok azért dolgoznak egy hétig, hogy
hétvégén mindent elszórjanak drogokra, piára, könnyű élvezetekre, és bulitól buliig élnek, közben
pedig utálják a hétköznapokat, nincsenek céljaik, nincs erejük az élethez, és egyik balesetet okozzák

vagy szenvedik a másik után, mígnem totálkárossá nem válik a lelkük, a kapcsolatrendszerük, a
lelkiismeretük és az egzisztenciájuk.
Istennek teljesen más terve van velünk ezen a területen. Ezt szeretném most bemutatni, mert úgy
hiszem, kulcsfontosságú, hogy megtanuljunk helyesen ünnepelni. Természetesen ennek a tanításnak
a másik pillére a hétköznapokról és a munkáról szóló tanítás, mert azon a területen is torzulások
láthatók. A kettő tehát kiegészíti egymást, ezért most az ünnepléssel kezdjük, és ezután a munkáról
szóló tanítással majd kiegészítjük ezt a bibliatanulmányt.
1Mózes 1,14
Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a
nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az
esztendőknek.
Az ünnep első említése a teremtéstörténethez kapcsolódik. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy a
teremtéstörténet leírása emberközpontú, ami azt jelenti, hogy az van benne kifejtve, ami számunkra
fontos. És amikor Isten a csillagokat megalkotja, akkor nem a keringési pályájuk adatait hagyja ránk a
Bibliában, hanem egy alapelvet: hogy a csillagok a mi emberi ünnepeink emlékeztető jelei lesznek.
Vagyis az univerzumnak egy nagyon lényeges, sőt a teremtéstörténetben meghatározott funkciója
éppen az, hogy a mi ünnepeink eszközei legyenek.
Ha tovább gondoljuk ezt az igeverset, még egy lényeges dolgot megállapíthatunk: az ünneplés nem
emberi találmány, hanem Isten rendelése! Hozzátartozik a teremtési rendhez – éppúgy, mint a
munka. Amikor Isten a teremtett világot és benne az embert megteremtette, akkor eleve
belekalkulálta az életünkbe az ünneplést is. Ezért ha valaki elfelejt ünnepelni, akkor Isten rendje és
akarata ellen vét, és ugyanolyan bűnt követ el, mintha lopna vagy ölne. Nem árt, ha néha pozitív
irányból is megtanuljuk komolyan venni Isten törvényeit: nem csak tilt negatív dolgokat, hanem
parancsol pozitívokat is (szüntelenül imádkozz, mindenkor örüljetek, stb.).
2Móz. 5,1
Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az ÚR, Izráel Istene: Bocsásd
el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában!
A RABSÁG NEM ENGED ÜNNEPELNI – az igazi ünnepléshez szabadság kell.
Az ünneplés = Istennek való szolgálat
2Móz. 10,9
A fiatalokkal és öregekkel megyünk, felelte Mózes, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és
marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az ÚRnak.
Az ünnep egyesít bennünket, soha nem szétválaszt! Ma réteg-ünneplések vannak, ezért a
társadalom is egyre atomizálódik.
2Móz. 12,14-18 + 13,6-8
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre. Örök
rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek! Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon
távolítsátok el a kovászt a házatokból! … Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a hetedik
napon is tartsatok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon; mindenkinek csak
annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges. Tartsátok meg a kovásztalan
kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát
ezt a napot nemzedékről nemzedékre örök rendelkezés szerint.
Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, a hetedik napon pedig tarts ünnepet az ÚRnak. Kovásztalan
kenyeret kell enned hét napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Még csak kovászt se

lássanak sehol a határodban. És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez, amit az ÚR
cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból.
Az ünneplés egyik fontos eleme az emlékezés Isten szabadító tetteire - BIZONYSÁGTÉTEL
„Szent összegyülekezés” – KÖZÖSSÉGI ÜNNEPLÉS – a szabadítottak ünnepelnek, akik részt
vettek ugyanabban a szabadításban – ez a gyülekezet. KAPCSOLATÉPÍTÉS!
7 napig ettek – KÖZÖS ÉTKEZÉS
Az ünnepeken liturgikus cselekedeteket végzünk --- BERERÍTÉS / ÚRVACSORA
2Móz. 20,9-11
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.
3Móz. 23,2-3
Szólj Izráel fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az ÚR ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, szent
ünnepre való hívással. Ezek az én ünnepeim: Hat napon át végezhetitek munkátokat, de a hetedik
napon teljes nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek; az ÚRtól
rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok.
Mi a SABBAT lényege:
1.) PIHENÉS, regenerálódás, feltöltődés – a munkától való távolmaradás és KI-kapcsolás. Ilyenkor
megváltozik a fókuszunk, és Istenre figyelünk!
Tanuld meg, hogy ez isteni törvény, ha átléped, kiégsz. BŰN!
DE a pihenés =/= lustasággal!!!!!
2.) ÁLDÁS – megáldotta Isten a 7. napot.
Az áldás forrása HA megszenteled!
Az egész napot kell Istennek szentelni, nem csak két órát belőle!
3.) MEGSZENTEL = magának elválaszt és lefoglal
MINKET foglalt le magának egy napra – közösség – koinónia
A 7. nap NEM a családé, hanem Istené! Ki kellene alakítanunk azt az életritmust, hogy 5 napot
dolgozunk, a hatodik a család építésére, a hetedik pedig az Istennel és a gyülekezettel való
közösségre való – ez válasz lehetne a világ őrült életmódjára!
4.) az ÓSZ / ÚSZ között volt egy váltás: az ÓSZ-ben a teremtési munka lezárásának ünnepe volt, az
ÚSZ-ben Jézus feltámadásának emlékünnepe. Naptár szerint a hét utolsó / első napja. Tehát mi már
NEM a zsidók szombatját ünnepeljük, ez egy másik ünnep!
A hét ELSŐ napja = Istennek való vetés, szolgálat, felkészülés a többire. + MEGELŐLEGEZETT ÜNNEP –
ez fakad Jézus kegyelméből, aki nem érdemeink szerint jutalmaz, hanem mindentől függetlenül
ajándékoz. Az ünneppel is így tesz!
2Móz. 23,14-17
Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig
egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábíb hónap megszabott idején,
mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! Azután az aratás
ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő
végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az
ÚRisten színe előtt!
A három főünnep az ószövetségben:

o páska – a szabadítás emlékére
o hetek ünnepe – aratási ünnep
o lombsátor ünnepe – a betakarítás ünnepe – újév
„üres kézzel senki ne jelenjen meg az ünnepen” ünnep = ajándékozás Istennek
Ezen az ünnepen a férfiaknak (=családfők természetesen a családjaikkal együtt!!!) kötelező a
megjelenés
5Móz. 14,24-26
De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet
kiválaszt Istened, az ÚR, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened, az ÚR, akkor add el
pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, s úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened, az
ÚR. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit
csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek, az ÚRnak színe előtt, és örvendezz házad népével együtt!
Ez egy nagyon érdekes alapelv. Ha túl messze van a templom = ünnep Istennel, akkor
útközben foglalkozz magaddal is, hogy a keserűség meg ne rontsa az ünneplésed!
Az alapelv: időnként ajándékozd meg magad is azzal, amit a „lelked kíván”. Hogy a „keserűség
gyökere fel ne nőljön!” – Ez nem bűn, mivel a felebarátot annyira kell szeretni, mint
MAGUNKAT! Isten nem akarja, hogy úgy ünnepeljünk, hogy nekünk semmi örömünk nincs
benne, mert akkor az megkeserít minket is.
Még akár bort is lehet inni – persze csak úgy, hogy ne véssünk más törvény ellen! Isten nem
az alkoholt tiltja, hanem a részegséget!
5Móz. 16,10-11
Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az ÚRnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan
megáld Istened, az ÚR.. Örvendezz Istenednek, az ÚRnak színe előtt fiaddal és leányoddal, szolgáddal
és szolgálóddal meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az árvával és
özveggyel együtt, akik veled vannak azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy ott lakjék
az ő neve.
Önkéntes áldozat – ahhoz mérten, amit kaptál Istentől
Az ünnep mindig CSALÁDI ESEMÉNY!
2Krón. 30,13-27
Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek
ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat.
Eltávolították az összes tömjénező oltárt is, és a Kidrón-völgybe dobták. Azután levágták a
páskabárányt a második hónap tizennegyedik napján. A papok és a léviták megalázkodva
megszentelték magukat, és égőáldozatokat vittek az ÚR házába. Odaálltak a helyükre, ahogyan
Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírja. A papok hintették a léviták kezéből átvett vért. Mert
sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve, ezért a lévitákra bízták a
páskabárány levágását és az ÚRnak szentelését mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. Mert a nép
jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Issakárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították
meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük: A
jóságos ÚR bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az ÚRistenhez, ősei Istenéhez
folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik! És az ÚR meghallgatta Ezékiást, és
megkímélte a népet. Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan
kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az URat,
erős hangú hangszereken játszva az ÚR tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt
mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az ÚR tiszteletére. Ünnepi lakomát
tartottak hét napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik Istenét, az URat. Azután elhatározta
az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még hét napig; és így még hét napig folytatták az
örömünnepet. Mert Ezékiás, Júda királya ezer bikát és hétezer juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A

vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek ezer bikát és tízezer juhot. A papok tömegesen
szentelték meg magukat. Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták, meg az
egész gyülekezet, amely Izráelből érkezett, és az Izráel országából érkező, meg a Júdában lakó
jövevények. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának az
ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Azután fölálltak a papok és a léviták, és
megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az ÚR szent
lakóhelyére.
.
Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat. Eltávolították az összes
tömjénező oltárt is, és a Kidrón-völgybe dobták. – MEGTISZTULÁS az ünnep része!
Azután levágták a páskabárányt a második hónap tizennegyedik napján. A papok és a léviták
megalázkodva megszentelték magukat, és égőáldozatokat vittek az ÚR házába. –
BŰNRENDEZÉS
Mert a nép jó része, sokan … nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a
páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük: A jóságos ÚR bocsássa meg ezt
mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az ÚRistenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt
olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik! – ÉRDEKES ELŐKÉPE AZ ÚRVACSORÁNAK!!! Aki meg
AKAR tisztulni!!!!
Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét
hét napon át nagy örömmel... és még hét napig folytatták az örömünnepet. – Az ünnep
MINDIG ÖRÖMÜNNEP!!!!!! Nem temetési szertartás!!
A léviták és a papok mindennap dicsérték az URat, erős hangú hangszereken játszva az ÚR
tiszteletére. ERŐTELJES DICSŐÍTÉS!
Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték
feladatukat az ÚR tiszteletére. – TANÍTÁS ÉS BÁTORÍTÁS
Ünnepi lakomát tartottak hét napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik Istenét, az
URat. – BÉKEÁLDOZATOK – KAPCSOLATRENDEZÉS is az ünneplés része!!!!
Ezékiás, Júda királya ezer bikát és hétezer juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető
emberek is felajánlottak a gyülekezetnek ezer bikát és tízezer juhot. – AZ ünnepeken a
VEZETŐK MEGAJÁNDÉKOZTÁK a népet!!!!!
Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták, meg az egész gyülekezet,
amely Izráelből érkezett, és az Izráel országából érkező, meg a Júdában lakó jövevények – AZ
ÜNNEP TÚLMUTAT A GYÜLEKEZETEN, és behúzza a jövevényeket, érdeklődőket is!
Azután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált,
mert imádságuk eljutott a mennybe, az ÚR szent lakóhelyére. – Az ünnep része az ÁLDÁS! És
ha biblikus volt az ünneplésünk, Isten meg is hallgatja!
Nehémiás 8,10
Majd ezt mondták nekik: Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle
azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való
öröm erőt ad nektek!
Eszter 9,22
Mert ezek azok a napok, amelyektől kezdve a zsidók nyugton lehettek ellenségeiktől, és ez az a
hónap, amelyen bánatuk örömre és gyászuk ünnepre fordult. Tegyék azokat az evés-ivás és az öröm
napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek.
Az ünnepen egyél sokat, élvezd az evést + juttass belőle másoknak is – ÜNNEP =
SZÜKSÉGBETÖLTÉS és a szegények megajándékozása!!!
Péld. 15,15
A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.
Az ünneplésre való készség egy mentalitás

Ézs. 1,12-15
Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne
hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem
tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak,
fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek; bármennyit is
imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez!
Nem minden ünnep tetszik Istennek! Az ünneplés SZÍV-FÜGGŐ! – HITELES ÜNNEPLÉS KELL
ISTENNEK!
Terhelten / bűnösen nem lehet ünnepelni!
ÚJSZÖVETSÉG
Jézus a páskaünnepen:
Jn. 7,14
Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.
TANÍT
Jn. 7,37-38
Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és
igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” –
EVANGÉLIZÁL
Jn. 12,20
Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent.
IMÁDKOZÁS
Jn. 13,29
Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: „Vedd
meg, amire szükségünk van az ünnepre”, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit.
ADÁS
Jézus vásárolni küldi Júdást – nálunk az ünnep = őrült vásárlási láz!!! De ő nem magának vásárolt,
hanem az ünnepre és az adakozásra, mások szükségeinek betöltésére és az ajándékozásra!
1Kor. 5,8
Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és
igazság kovásztalanságával.
ÚJ KOVÁSZ = KRISZTUS-KÖZPONTÚ ÜNNEPLÉS!!!!
Karácsony – nem a fenyőfa ünnepe, hanem Krisztus megszületéséé
Húsvét – nem a nyuszikáé, hanem a feltámadásé
POGÁNY ÜNNEPEK:
- halottak napja / halloween
Kol. 2,16
Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.
Úgy ünnepelj, hogy az mindig méltó legyen Krisztushoz!!!!!!

