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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  

 Milyen szolgálatom van? 

  Köszöntés 

   Fennálló ének: 135 : 1 („Áldjátok az Úr nevét…”) 

  Fő ének: 395. („Isten szívén megpihenve…) 

 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

 

   Préd. e. ének: 297. 7-9 („Te vagy az Ura…) 

  Alapige: (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

Záróének: 468. („Zengd Jézus nevét…”) 

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör Szerda 

830 Bibliaóra  Péntek 1700 Közös IFI  

Vasárnap 830: Imacsoport   Vasárnap 

1000: Istentisztelet  
 Meghívó: A Molnár Mária Külmissziói 

Alapítványának Missziói Napjára augusztus 

25-én 1000 a Pasaréti református templomba 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a 

szolgálókat – ld. táblázat a 

templomajtóban! Akik ebben szolgálnak, 

kérjük, 945-re érkezzenek meg! 

 Úrvacsora legközelebb: augusztus 19. 

 Lelkipásztorunk szabadságon van 

augusztus 12-ig. Köszönjük azok segítségét, 

akik az ügyeletben részt vettek. 

 A gyülekezeti terem ablaka alatt található 

tárgyak augusztus végéig elvihetők. 

 A gyermekek közt szolgáló munkatársak 

augusztus 25-26-án a gyülekezet 

támogatásával egy csendeshétvégén 

vesznek részt Nagyvenyimen, ahol többek 

között a gyermekmunka látásáról és 

jövőjéről lesz szó. Köszönjük az itt szolgálók 

egész éves munkáját! Kérjük a 

gyülekezetet, hogy imádságban hordozza 

az alkalmat! 

 Gyülekezeti újságunkból még van néhány 

példán a könyvterjesztésnél, vigyünk belőle 

bátran. Itt kapható Sóskuti Zoltán: 

Összeesküvők c. CD-je. (1000 Ft) 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   

 2018. AUGUSZTUS 12.  
„Királyi papság” címmel 

 Igét hirdet, Janiné Sándor Kincső 

 
 

 

  O L V A S M Á N Y :  3 M Ó Z  8  
 

 

  A L A P I G E :  1 P T  2 , 9  

 

9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 

szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, 

hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a 

sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott 

el titeket; 

mailto:soskutizoltan@gmail.com
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Előszöris beszéljünk a kiválasztásról. Így kezdődik a felolvasott ige, “így beszélt 

Mózeshez az Úr: Vedd Áront és fiait”. Isten Lévi házát elkülönítette magának, de a 

lévitákon belül is kiválasztotta magának Áron családját, hogy ők végezzék a szolgálatokat 

az istentiszteleten. Ahogy Istentől jött a parancs, hogy kik lesznek a papok, úgy választ ki 

minket is, hogy szolgáljunk neki. Ez a hívás nem emberektől jön, nem többségi 

szavazással, nem emberi érdekből, vagy épp rosszindulatból, hanem ahogy Barnabást és 

Pált kiválasztották: egészen egyszerűen azt mondta a Szentlélek, hogy őket válasszátok ki 

nekem (Apcsel 13,2). Csak Áron (a léviták) családja végezhette el a papi szolgálatot, 

ugyanígy mi is, ha újjászületünk és befogadtatunk Jézusnak, a mi Főpapunknak a 

családjába a Lélek által, akkor mi is papok leszünk. Ma már nem a vér szerinti származás 

érvényes, nem kell hosszasan visszavezetnünk, hogy mi papi családból származunk. 

Hanem csak a Lélek általi újjászületés számít. <Istennek nincsenek unokái> Jézus is azt 

mondja, hogy az az ő testvére az, aki Isten akaratát cselekszi. Isten akaratát pedig csak az 

ismerheti, aki már újjászületett a Lélektől. 

Ez a család pedig egy nagyon bensőséges kapcsolatot biztosít. A Zsid 2,10-13-ban azt 

olvassuk, hogy a papok egyszerre gyermekei és testvérei a főpapnak. Így közeledhetünk 

mi is Jézushoz. Mi is ugyanolyan fehér lenruhát vislehetünk mint a Főpapunk, minket is 

ugyanúgy kennek fel, azaz ugyanaz a Lélek. Mind ugyanazt az Istent szolgálták, ahogy mi 

is tehetjük. Tudjátok milyen csodálatos közösségben szolgálni a testvérekkel? Hogy 

milyen erő van az összhangban, az egységben? És mégis sokszor vagyunk szeretetlenek, 

viszályokat szítunk, áskálódunk, kibeszéljük a másikat a háta mögött, keresztbe teszünk 

egymásnak, gonoszkodunk. És ez mennyire elszomorítja Krisztust. Ő azt mondta: „Arról 

fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 

13,35) Ez különböztethetne meg minket a világtól és mégis oly sokszor nem működik. 

A rengetek közös vonás mellett azt is el kell mondani, hogy Istennél helye van a 

különbözőségeinknek. Isten pontosan meghatározta a feladatokat és felosztja életkor és 

családok szerint. Mi sem vagyunk egyformák és Isten ezt tudja. Amilyen lelki ajándékot 

kaptunk, úgy kell szolgálnunk (1Pt 4,10). Az ajándékok pedig különbözhetnek, de a Lélek 

ugyanaz. És ahogy a léviták egységként tudtak dolgozni a különbözőségek ellenére, úgy 

nekünk is együtt kell dolgoznunk a főpap vezetése alatt. Mert nem mondhatjuk, hogy 

egyik szolgálat kevesebb a másiknál, hisz nem létezhetnek egymás nélkül. Én pedig 

hiszem, hogy neked is testvérem megvan az a szolgálat, melyet Isten neked rendelt.  

Nem csak a kiválasztás teszi a papot pappá, szükség van még a felszentelésre is. Ennek az 

eljárását olvashattuk, de itt nem arról van szó, hogy minket is meg kell, hogy kenjenek 

olajjal és csak fehér ruhában járhatunk. Ezek is előképek, ahogy Áron Krisztus főpapi 

előképe volt. A felszentelés azzal kezdődött, hogy megmosták a papokat, viszont ehhez 

előbb le kellett vetkőzniük, le kellett rakniuk a piszkos ruháikat. Mielőtt szolgálnánk 

nekünk is le kell tennünk mindent, nem maradhat semmi. Mert ezeknek Isten előtt nincs 

értéke, hisz nincs különbség, mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét (Róm 

3,23). A bűneinktől mi nem is tudunk megszabadulni, nem tudjuk lemosni őket vagy 

eltörölni. Erre egyedül a mi Urunk képes. A papoknak sem maguknak kellett 

megmosdaniuk, hanem Mózes mosta meg őket. A mosdást a felöltöztetés követte. Itt is 

Mózes öltöztette őket Isten parancsára, hosszú fehér lenruhába, mely a Jelenések könyve 

alapján a szentek igaz cselekedeteit szimbolizálja (Jel 19,8) ugyanezt ölti magára a bárány 

menyasszonya (Róm 5,1). Mi is megkapjuk ezt a fehér ruhát, mikor Isten igaznak fogad el 

minket Krisztusért. Ezért is kell ebben a fehér ruhában megjelennünk, Jézus Krisztus 

igazságosságának fehér ruhájában, mert aki az igazságot cselekszi, az mind Istentől 

született. (1Jn 2,29)  

Ezt követően nem csak a sátrat kenték fel, hanem az ott szolgálókat is. Lélek nélkül pedig 

nem ér semmit az egész, hiszen csak azok kedvesek Isten színe előtt, akik nem test, 

hanem Lélek szerint élnek. A fölszenteléshez az olajon kívül vérre is szükség volt. A 

papok ért áldozatot mutattak be és az áldozat vérével kenték meg őket. Csak Krisztus 

áldozatán és vérén keresztül járulhatunk Isten elé, Krisztus áldozatában nyer értelmet 

minden áldozat. Erre az áldozatra emlékeztet a vér, mikor Jézus életét adta, hogy nekünk 

életünk legyen.  

Isten előtti szolgálatra tehát nem tanulmány, többségi határozat, életkor vagy jó képesség 

jogosít fel, hanem csakis isteni elhívás, megtisztuláson és felkenetésen át.  

A papoknak az akkori világban is különleges helyük volt. ők voltak Isten szolgái, így 

adómentességet élveztek, sőt részesültek a tizedből. A Fiú által mi is szabadok vagyunk, 

az adóslevelünket feltűzte a keresztfára. Pál pedig arra figyelmeztet, hogy ebben szilárdan 

megálljunk és ne engedjük magunk újra szolgaságba taszítani. Néha a bálványaink, a 

félelmeink, a hangulatunk, a körülményeink megpróbálnak minket távol tartani Istentől és 

attól, hogy neki szolgáljunk. 

A papok méltóságuknál fogva nem a táborban laktak, hanem Isten jelenlétében a 

pitvarban, láthatóan hordozták magukon az elkülönítés jegyét. Neked megvan mindez? A 

fehér papi ruhád, az olaj, a vér, tudják rólad, hogy Isten embere vagy? Felkent vagy? 

Szolgálod az egyetlen élő Istent? 

 


