
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:   

 Mit jelent számomra a szent(ség)?  
 

 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 
 

  Keresztelés:  

Paku Zsombor Balázs és Bazánth Blanka Katalin  
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Fő ének: KÉ 29. („Uram, szent vagy…”) 

 
  Fohász  
  Olvasmány: Jer 1,1-10 

   Imádság 

  Igehirdetésre készítő ének:  

372:1 („Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének…”) 

  Alapige: Ézs 6 (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes ima 

  Ima 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra Szerda 1830: Felnőtt Közösségi 

Hittanóra*  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 

Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve 

Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet és gyerek-

Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 csoportban  

hittanórák 

 

 Hűséges presbiterünk Babosné László Margit 

temetése: 2018. november 25. 11:30. Kérjük a 

gyülekezetet, hogy ne hozzanak virágot, 

csak a jelenlétükkel tiszteljék meg Őt. 

 Presbiteri gyűlés: nov. 12. 18:30. 

 A Felnőtt Közösségi Hittanóra (már LESZ!): a 

23. zsoltárról fog szólni 

 A következő Sasfészek - Kisfecske alkalom: 

nov. 17. 15:00. 

 Adventi gyermekdélután: dec. 8. 

Jelentkezni, regisztrálni már lehet a 

honlapunkon! A program: bábozás, éneklés, 

kézműveskedés, játék – ovis és alsós 

gyermekeket várnak, szüleikkel együtt. 

 Magvetők alkalma: nov. 23. 17:00. 

Lehetőség szerint senki se hiányozzon! 

 Még egy hétig várjuk a cikkeket újságunk 

következő számába a 

refkeresztur@gmail.com mail címre. 
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„Egészen más” címmel 
  

Igét hirdet: Jani Lívia lelkipásztor 

  O L V A S M Á N Y :  J E R  1 , 1 - 1 0  
 

  A L A P I G E :  É Z S  6  
 

1 Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon 

ült. Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot. 2 

Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: 

kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel 

pedig repült. 3 Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, 

szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! 4 A hangos 

kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom 

megtelt füsttel. 5 Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, 

mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. 

Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim! 6 Ekkor 

odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet 

fogóval vett le az oltárról. 7 Számhoz érintette, és ezt mondta: 

Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van 

bocsátva. 8 Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit 

küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, 

engem küldj! 9 Ő így felelt: Menj, és mondd meg ennek a 

népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne 

ismerjetek! 10 Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és 

kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, 

szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. 11 

Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem 

pusztulnak és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak 

elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. 12 

Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. 

13 Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, 

ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új 

hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik! 
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… Az Istentisztelet nem a mi kényelmünket kell, 

hogy kiszolgálja, és középpontjában sem mi állunk, 

hanem Isten maga. Fordítsuk tehát figyelmünket az 

Egészen Más felé, hogy a Vele való találkozásban 

szeretetét ünnepelve végül mi magunk is 

formálódhassunk. … a látomás, Isten bemutatkozása, 

aki most is úgy jelenik meg előttünk, mint, aki minden 

kétséget kizáróan szent. Hogyan találkozunk Isten 

szentségével? Látható, hallható formában és úgy, mint, 

ami következményekkel jár.  

 

Ézsaiás látta az Urat, pontosabban látott belőle 

valamit, mert a trónt látta és a palástot. A hatalmasságot. 

Mint egy uralkodót, aki mindenki felett áll. Mint a bírót, 

aki épp ítélni készül. Magasztosan és felségesen. Felette 

áll mindennek és mindenkinek. Jelenléte betölti a teret. 

Az ember ösztönösen érzi és tudja, csak a palástja széle 

közelíthető meg. De már ez is óriási kiváltság. Itt, a 

mennyei trónteremben azonban Ézsaiás nincs egyedül 

Istennel. Mellette vannak a szeráfok. Ők a mennyei 

udvartartás részét képezik, különösen magas helyet 

foglalnak el a rangsorban. Ezek a mennyei csodalények 

fény- és tűztestűek, ragyognak, mint a láng. Nevük is az 

égni szóból származik. Isten dicsőségének megjelenítői. 

De még ők sem szemlélhetik Istent teljes valójában! 

Szárnyukkal arcukat és lábukat is eltakarják, elrejtőznek 

az Úr elől, magukat védik. Megdöbbentő, mennyien 

érdeklődnek a természetfeletti lények iránt, hogy milyen 

lelkesedéssel foglalkoznak egyesek az angyalok, a 

mennyei lények világával és közben azt látjuk, hogy 

ezek a lények is eltörpülnek a Szent mellett. Ézsaiás 

olyan dolgokat látott, ami befogadhatóvá tette számára 

azt, amit még a szeráfok se tudtak teljes mértékben 

befogadni – Isten szentségét.  

 

A mennyei liturgiának voltak hallható elemei is – 

nem némán zajlott ez az Istentisztelet. A szeráfok 

egymásnak felelgették: „Szent, szent, szent a Seregek 

Ura, dicsősége betölti az egész földet!” A héber kados, 

azt jelenti szent, azaz különböző, más, egészen más. 

Feltűnően az. Nem lehet összekeverni, belekeverni, 

elegyíteni semmivel sem. Ez a szentség, ami egyedül 

Isten, az Ő titokzatos lénye, ami megközelíthetetlen, 

elérhetetlen az ember számára. Nem lehet semmilyen 

keretbe sem belefoglalni. Háromszor szent, mert Isten a 

teljesség és tökéletesség. A szent Isten dicsősége pedig 

betölti a földet, azaz Isten lénye a dicsőségben lesz 

nyilvánvalóvá. A dicsőség olyan kisugárzás, olyan 

méltóság, ami imádatra, hódolatra indítja a szemlélőt. 

„A szentség és a dicsőség – így együtt – nem állapot, 

hanem folyamat.” Amikor Isten lényére csodálkozunk rá 

valamilyen történésen keresztül, Isten szentségét és 

dicsőségét tapasztaljuk – akár a teremtett világ 

szépségén át, akár Isten gondviselésén keresztül, vagy 

szava által. Bárhol találkozhatunk Isten munkájával, 

dicsőségével, hiszen az egész földet betölti. Ilyen 

értelemben az egész világ templom lehet, azaz a 

Szenttel való találkozás helye. Magasság és mélység 

egyaránt. Isten maga mondja: „Magasságban és 

szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel 

is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek 

szívét.”  

 

A látomás következő mozzanata, hogy minden 

megremeg. Füst borítja be a teret. Itt és most nem ebben 

mutatkozik meg Isten, inkább mindezen történések 

takarják el Őt. Nem kukucskálhatunk sokáig a mennyei 

világba, nem tudnánk befogadni azt. Nem tudnánk 

elhordozni, szétfeszíti a létezésünk kereteit. Ha valaki 

sok új dolgot él meg gyorsan egymás után, akkor egy 

idő után képtelen lesz befogadni a következő ingert. A 

jó dolgokkal is így van: egy általunk nem ismert város 

felfedezése, vagy egy hosszú kiállítás, úgy érezzük, 

hogy már nem lehet fokozni. Hol van ez Isten 

szentségéhez képest?  

Van azonban a csodálat és döbbenet mellett még egy 

következmény. A szentség mellett egyértelművé lesz az 

ember semmisége. Ézsaiás is ezt érzi meg – Jaj, nekem! 

Menthetetlenül elvesztem. Nem vagyok szent, 

tisztátalan vagyok. Nem vagyok tökéletes, sőt annak 

még a közelébe sem érek. A szavaim és annak hiánya 

elárul engem. Azt, ami a szívemben van. Testvéreim! Ez 

éppúgy igaz rám és rátok is!  

De itt van a fordulópont – Isten nem összezúzza a 

megtört, leleplezett embert, hanem megtisztítja. Ha már 

láttad, hogy méltó vagy arra, hogy meghalj, ha már nem 

lepődnél meg azon, hogy elvesztél, akkor lehet segíteni 

rajtad. Ézsaiás így kapja meg az elhívását, így válik 

Isten szolgájává, hogy nagyon mélyen átéli a kegyelmet. 

Találkozik Isten fenségével, szentségével, mélyen átéli 

saját bűnös voltát, de Isten kegyelmét is, és ezért késszé 

válik arra, hogy életét a szolgálatra áldozza. 

 

Mire hív mindez minket? 

Először, hogy Isten szentségét úgy fogadjuk el, mint ami 

megkerülhetetlen valóság. Ha hisszük, hogy Isten 

létezik, akkor azt is, hogy szentnek kell lennie. Akkor 

pedig hódolatra és imádatra hív bennünket, és hogy 

szánjuk oda magunkat neki, keressük az akaratát az 

életünkre nézve! Mert Isten akarata az, ami a keresztelés 

alkalmával is megmutatkozott, hogy közösségben 

szeretne lenni velünk. Ezért örömhír számunkra, hogy 

Jézus Krisztus elkészítette ezt az utat! A benne való hit 

elég ahhoz, hogy megtisztítva jöhessünk a szent Isten 

trónusához, hogy ne kelljen félnünk és rettegnünk, hogy 

elveszünk, ha Istennel találkozunk.  

De a szent Isten akarata az is, hogy másokat is hívjunk 

ebbe a közösségbe – erről szól a missziói parancs. Ami 

pedig minden tanítvány feladata: éppúgy a lelkeseké, 

amilyen Ézsaiás, mint a menekülni vágyóké, amilyen 

Jeremiás. Mert, ha tudjuk ki Isten, hogy milyen Ő, akkor 

megértjük, mint Ézsaiás, hogy nem a jó család számít, 

nem az érdemeink, de még csak nem is ezek hiánya, a 

saját elveszett voltunk, hanem az, hogy a hatalmas, 

szent Isten cselekszik, és ebben Ő akar használni 

minket. Adja Isten, hogy mindinkább felismerjük az Ő 

szentségét, dicsőségét és ez meglátszódjon az 

Istentiszteletünkön éppúgy, mint az életünkön! Ámen 
 Jani Lívia 


