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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  A U G U S Z T U S  6 .  

„ Á L D Á S ”  címmel 

Igét hirdet: Jani Lívia th.h. 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 80 
… Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! 

Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benjáminnak és 

Manassénak! Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg 

bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! Uram, 

Seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? 

Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te 

okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig 

gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk 

orcádat, hogy megszabaduljunk! Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. 

Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és 

ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas 

cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig. Miért 

romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?! Lerágja az 

erdei vadkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk! 

Tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt! Oltalmazd, amit 

jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél! Pusztuljanak el 

dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták! Legyen kezed azzal a férfival, 

jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél! És mi nem pártolunk el 

tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, 

Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 

megszabaduljunk!  

 ALAPIGE: 4MÓZ 6,22-27 
22Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 23Mondd meg Áronnak és 

fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: 24 

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 25 Ragyogtassa 

rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 26 Fordítsa feléd 

orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 27 Így mondják ki a 

nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket. 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Mit jelent számomra az áldás?  

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 42/1. Mint a szép híves patakra 

  Fő ének: 164. Kegyes Jézus, itt vagyunk 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 174. Atya, Fiú, Szentlélek 

 
  Alapige: [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: rövidítve a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
 Ráfelelő ének: KÉ 9. Jézus, életem, erőm, békém 

  Ima 
  Miatyánk 
 

 Hirdetések [ld. jobb oldalon] 
 

  Záróének: 134. Úrnak szolgái mindnyájan 

 
  Áldás 

  HIMNUSZ 

 

  

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  
70-418-3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados 
Ádámné (pénzügyek)  30-485-4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek:  
Kovács Lászlóné (Idősek és betegek segítése)  06-20-
5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; Kovács Zsófia 
(fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  06-30-
485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-
3216838  szzsueva@gmail.com  

Urnatemetőnk nyitva tartása :vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; JÚN.1. –AUG.31. péntek 18.00-20.00  ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 

sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 
+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor szabadságon aug. 
13-ig 

 Köszönjük a HITTANTEREM festését és 
kitakarítását  

 Előttünk álló esküvők: 

 08.19. 1400 Árki Pál-Rajkai Teodóra  

 08.26. 1500 Pauló Máté-Deme Krisztina  

 Úrvacsora legközelebb: aug.20.  

 A 3. osztályosnál kisebb gyermekek számára 
gyerekmegőrzést biztosítunk azokon a 
vasárnapokon, amikorra jelentkeztek 
gyerekvigyázók. 

 Megnyitottuk temetőnk "A" szektorát 50 éves 
konstrukcióban 

 Hittanos Évnyitó Istentisztelet: szept.03. 

 Egész napos MUNKATÁRSI CSENDES NAP minden 
jelenlegi és leendő munkatársnak: szept.10. 
vasárnap 

 ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK: 
 Kedd 1000 Baba-mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1730 IFI-KonfIFI   

 Vasárnap 1000: Istentisztelet 

nyáron szünetelnek: Házi Biblia Körök; Imaalkalom; Kánon Kör; 
Kérdések órája; Férfi- és Női Körök; hittanórák; korosztályos 
gyerek-istentiszteletek; Fociedzés… – s z e p t e m b e r t ő l  

f o l y t a t j u k …  

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


Az áldás nem más, mint életadó, életfenntartó erők átadása. 

Az áldás ereje azonban nem belőlünk fakad: hirdethetjük, 

kérhetjük, kívánhatjuk mások számára, vagy akár 

magunknak is, de egyedül Isten az, aki be tudja tölteni, aki 

meg tudja valósítani az áldást az életünkben. Ezért minden 

igazi áldás Hozzá kapcsolódik, hiszen Ő minden jó forrása. 

Ő képes egyedül arra, hogy valódi életet adjon. 

„Így áldjátok meg Izráel fiait… és én megáldom őket!”  

Két fontos következtetést már most levonhatunk: 

1. ahhoz, hogy részünk lehessen az áldásban, kapcsolatban 

kell lennünk Istennel, hiszen Ő a forrása az áldásnak. 

2. nem a mi tökéletességünkön, kiválóságunkon múlik az 

áldás. Nem kell és nem lehet kiérdemelni. 

(..szoktuk Istent áldani. Áldalak és magasztallak, Uram, 

mert… és soroljuk mennyi mindent csodálunk Istenben, a 

hatalmasságát, az erejét, bölcsességét, és soroljuk azt is, 

amiért hálásak vagyunk neki. Ebből is látszik, hogy amikor 

Istent áldjuk, akkor az a hódolatunk, a hálánk kifejezése.) 

Mindezen megfontolások után, nézzük meg, mit rejt az ároni 

áldás, mi mindent szeretne Isten adni a népének, azoknak, 

akik hozzá tartoznak. 

 

1. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 

Gondoljunk bele abba, hogy a pusztai vándorlás során 

hangzott el először ez az áldás! Hosszú út állt mögöttük, még 

hosszabb előttük. Tele veszéllyel, tele bizonytalansággal. 

Mindenüket vitték magukkal, az egész életüket. Nem csak az 

időjárással, a „vadonnal”, az idegen népekkel is meg kellett 

harcolniuk olykor, máskor pedig menekülni előlük. Ebben a 

fenyegetettségben hangzik az áldás. 

Őrizzen meg téged az Úr! Ne felejtsétek el, az Úr őriz 

benneteket, mint jó pásztor a bárányát (ugyanezt a szót 

használja rá). A jó pásztor ismeri az utat. Tudja, merre tart a 

nyáj, tudja, hol van jó legelő és hol van hűs vízforrás. 

Gondoskodik élelemről és szomjoltóról. Megvédi az övéit a 

vadállatoktól, az idegen pásztoroktól, akár az élete árán is. 

Amikor a vándorló nép hallotta ezt az áldást: gondolhatott a 

mannára, volt mit ennie; arra, mikor keserű vízből ivóvíz 

lett, vagy arra, mikor Isten felhő/tűzoszlopként kísérte, 

védte, vezette. Számunkra a jó pásztor Krisztus, akinek az 

élete sem volt elég drága értünk. Bizonytalanság, félelem 

bőven akad, akadhat a mi életünkben is. Viszont biztatást ad 

ez az áldás, ami ezt mondja, megőrizlek! 

 

2. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 

A második mondat megerősíti azt is, hogy az áldás nem az 

én kiválóságomon, vagy tökéletes helyzetemen múlik. Az 

„orca” régies kifejezése az arcnak. Istenről azt olvassuk a 

Bibliában, hogy lélek, szeretet és világosság. Ezért 

nyilvánvaló, hogy amikor Isten arcáról beszélünk, akkor nem 

szó szerint kell értenünk, hanem arra kell figyelnünk, amit ez 

a kép elárul nekünk. Talán mindannyian ismerjük azt a 

kifejezést, hogy valami az arcodra van írva. … Szerelmes 

emberre gyakran mondjuk azt, csak úgy ragyog, ha 

szerelméről beszél, vagy akár csak gondol rá. Vagy 

anyukákra, akik szeretett gyermekükre néznek: arcukon 

tükröződik a csodálat, elfogadás, büszkeség… Barátok, ha 

véletlenül összefutnak, felragyog az arcuk, egy mosollyal el 

tudják mondani: örülök neked!  

Amikor ez a kérés hangzik: ragyogtassa rád orcáját az Úr, 

akkor ebben benne van: forduljon feléd ilyen mély 

szeretettel, elfogadással, gyönyörködjön benned! Tedd fel a 

kérdést magadnak, Testvérem, gyönyörködhet-e Isten 

benned? Mint teremtménye, egyedi műalkotása, igenis 

fontos vagy Istennek! Gyönyörködni azonban csak a 

tökéletesben, az igazban tud. Szeretet és igazság nem 

választható el egymástól. Erről szól az evangélium, az 

örömhír! Jézus Krisztusban tökéletesen összeforrt a mi 

világunkban Isten szeretete és igazsága: életet adott nekünk. 

A sajátját. Róla mondja azt az Atya: Ez az én szeretett Fiam, 

akiben gyönyörködöm! Abban a pillanatban, amikor 

elfogadjuk Krisztust, mint megváltónkat, nincs már, ami 

elválasztana Istentől bennünket. Viszont amíg itt a földön 

élünk megmaradunk esendő, küszködő embernek. Ezért 

szükségünk van Isten könyörületére, bocsánatára, újra és 

újra… 

Amikor halljuk ezt az áldást: ragyogtassa rád orcáját az Úr, 

és könyörüljön rajtad! Merünk-e, mersz-e Testvérem olyan 

bizalommal menni Istenhez, mint kisgyermekek szerető 

szüleikhez? Mert van bocsánat a hibáidra és van, aki feltétel 

nélkül fogad el, örül neked, bárhogyan is jössz. Hatalmas 

szabadság ez! 

 

3. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 

Sokféleképpen keresi a ma embere a saját boldogságát, 

szabadságát. Kapcsolatokban, sikerben, pénzben, 

megfeszített munkában, vagy épp a semmittevésben. 

Mindezek, önmagukban csak ideig-óráig töltenek be, 

mulandóak, és kegyetlenek. Még többet akarnak és 

erőszakosan követelik a jussukat. A hívőktől is. Egyik sem 

önmagában véve jó vagy rossz. Hanem, ha kezdik átvenni az 

irányítást az életünkben… Meddig mennénk el? Mennyi 

lehet elég? Hol húznánk meg a határt? 

Amikor az ároni áldásban halljuk: Fordítsa feléd orcáját az 

Úr, és adjon neked békességet! Az azt jelenti, hogy ne csak 

egyszer-egyszer tapasztald meg, milyen hatalmas Istened 

van, akivel jó együtt lenni. Hanem szüntelenül éld meg a 

vele való szoros életközösséget. Ezt kérjük az áldásban: 

örökkévaló Isten légy jelen az ember életében!  

Emberek közt is feltűnik, mit jelent egy szeretetkapcsolat. 

Egy olyan barátság, ahol kölcsönösen fontos egymásnak a 

két fél, egy házasság, ahol valósággá vált: a lesznek ketten 

egy testté. Emberek, akik mélyen szeretik, ismerik, 

elfogadják egymást, akkor szárnyakat kapnak, kivirulnak, 

megnyílnak és megújulnak. Ezek a kapcsolatok 

sérülékenyek, könnyen törnek, mert az életünk is törékeny. 

Akkor pedig a mélység ugyanakkora lesz, mint előtte volt a 

magasság. 

Isten, azonban örökkévaló Isten. Ha a halandó, törékeny 

emberekkel képesek lehetünk megélni a biztonságot adó 

szeretetkapcsolatot, akkor Istennel még inkább. Vele igazzá 

válik, hogy otthon lehetünk bárhol a világon, ha Isten velünk 

van. Ráadásul az a békesség, amit ő kínál, nem pusztán a 

háború hiányát jelenti. Hanem az egész életünket átfogó 

jólétet, boldogságot, boldogulást. A teljességet. Azt, hogy a 

helyére kerül minden az életünkben, mert mi a helyünkre 

kerültünk Istennel való kapcsolatunkban.  
Van-e nagyobb szabadság, mint szeretni és szeretve lenni, és 

az által formálódni, aki mindent nekünk tud és akar adni? 

Van-e bátorságunk:  

…kitartóan keresni ezt az Istent? …mellette dönteni, ha 

meghallottuk a hívását? …kérni az áldását, még akkor is, ha 

emberileg nem logikus? …Nála keresni biztonságot, 

bocsánatot és békességet? …bevallani, hogy nincs 

bátorságunk, csak szükségünk Rá, könyörülő Urunkra, aki 

ezt mondja: Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok 

meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, 

és békességem szövetsége nem inog meg. Mert a szövetség 

alapja maga Krisztus, aki megbékéltette Istent az emberrel, 

egyszer és mindenkorra. Amin láttuk, az áldás feltétele ez: 

kapcsolatban lenni Istennel. Egyetlen kérdés maradt tehát: 

van-e Krisztusod, Megváltód? Mert általa nyerhetünk csak 

és kizárólag áldást, igazi, valós, örök életet. Ámen 

       Jani Lívia 


