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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
JÚNIUS 

 
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, 

hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” Máté 9,37-38 
 

 
papszentelés: az egyházi rend második fokozatának kiszolgáltatása, ami által a fölszentelt 

hatalmat kap az áldozópapi tisztség betöltésére. - Az Ószövetségben Izraelben, mint a legtöbb 
ókori népnél, bizonyos családok kiváltsága volt a papság, a papokat mégis „felszentelték”: 
szertartás keretében iktatták be hivatalukba. Erre a kultikus cselekvésre olykor a felszentel 

ige szolgált (1Sám 7,1). Rendszerint azonban ezzel a kifejezéssel utaltak rá: 'megtölteni 
valakinek a markát' (pl. 1Kir 13,33); Babilóniában a fordulat ugyanilyen értelmű volt. 

Valószínűleg onnan ered, hogy szokásban volt a méltóságot viselő markát méltósága jelével 
telerakni. A Kiv 29,22-25; Lev 8,25-28 szerint áldozati adományokat adnak a pap kezébe. A 

Kiv 29 és a Lev 8 részletes leírást nyújt a papszentelés meglehetősen bonyolult és hosszú 
rítusáról, de nem lehet tudni, hogy a későbbi papok beiktatásakor megismételték-e ezt a 

bonyolult szertartást.  

 
Szerte az országban, ebben a hónapban vannak a papszentelések. 

Nem hivatalos értesülésem szerint 17 személyt szentelnek pappá az idén. 
Ideje imádkozni papi hivatásokért: 

Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy 
ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent 
anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak embertestet adtál, 
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a 
papokat, Megváltónknak Anyja! Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, 
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak 
papjait, Szövetség Szent Szekrénye! Egyháznak Anyja, aki az utolsó vacsora termében a 
tanítványok között az új népért és pásztoraiért imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az 
ajándékok teljességét, Apostolok Királynője! Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte 
kezdetén és küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál, amikor 
felmagasztalták a földről, s odadta magát egyetlen és örök áldozatul; aki fiadként kaptad meg 
Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben 
és szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja! Ámen. 
II. János Pál pápa Pastores Dabo Vobis kezdetű apostoli buzdítása, 1992. 

 



Egy papi hivatás története 
A negyedikben volt hittanom. A papságról, a papi hivatásról beszélgettünk az órán. Ekkor 
valaki megkérdezte, hogy én mikor gondoltam magamban hogy pap leszek, vagy egyáltalán 
miként lettem pap, hogy született meg hivatásom. Mondtam, hogy ez talán mindörökre titok 
marad, ezt csak a jó Isten tudja pontosan, de van egy érdekes velem történt eset, azt 
elmondhatom: Vallásos családból származom, szüleim rendszeres templombajárók voltak, 
erre szoktattak rá bennünket, gyerekeket is, már korán, csecsemőkorunkban elvittek szüleink 
bennünket is a szentmisékre. Éppen jó pásztor vasárnapja volt, amikor édesanyám, mint 
karom ülő kisgyermeket, aznap is elvitt a templomba, lelkiatyánk természetesen a papságról, 
a papi hivatásról prédikált, amikor beszéde közben feltette ezt a kérdést a templomba levő 
híveknek, hogy miért ne lehetne községünkből újra pap, miért ne hívhatna az Úr Jézus 
falunkból újra valakit az ő szolgálatára, például azt a kisfiút, akit ott tart karjaiban 
édesanyja..., és közben rám mutatott - mesélte el később édesanyám, - és íme, pap lettem, - 
fejeztem be e rövid történetet. A gyerekek hallgattak, és egy kis csend után megszólalt az 
egyik értelmes szemű kisfiú: Lelkiatya, ha majd a papi hivatásról fog prédikálni, kérdezze 
meg a templomba, hogy nem hívhatna-e falunkból is Jézus valakit az ő szolgálatára, például 
ezt a kisfiút - és mutasson majd rám..., mondanom sem kell, hogy könny szökött a 
szemembe, látván ennek az angyalszívű kisfiúnak önmagát felkínáló szeretetét! - Én azt 
mondom, hogy az Isten bőséggel ébreszt az emberi szívekben hivatást, csak az a baj, hogy 
sokszor azok, akiknek ezt észrevenni és ápolni feladatuk lenne, sokszor éppen ők azok, kik 
ezt a tüzet kioltják, vagy nem őrzik eléggé és a világban gyújtott vagy a lélekben támadt 
"ellentüzek" kioltják ezt a mennyeit...! Figyelni és őrizni e drága ajándékokat, legyen egyik 
legszebb feladatunk! 

 

 
 
10 dolog, ami NEM a kereszténység 
Az emberek bármit ki tudnak találni, amit aztán saját vallásuknak tekintenek és akként 
gyakorolnak. Ugyanúgy igaz ez bármely vallásra, mint a kereszténységre is, amelyben a 
hívők egy része igyekszik a saját szájíze szerintire formálni azt, ahogyan hitét meg kell élnie. 
Az ilyen gondolkodással azonban van egy súlyos probléma: nem a mi dolgunk kitalálni, 



hogy mi a hit, a kegyesség, az istenfélelem, a kereszténység. Azt már Jézus megtette. 
Valójában az ő feladata — mint az egyház fejének –, hogy meghatározza, hogyan működjön 
a hívők közössége, miről is szóljon a kereszténység: “…én… építem majd fel egyházamat” 
— mondja Jézus (Mt 16:18, RÚF). 
 
Épp ezért fontos tisztáznunk, hogy mi nem a kereszténység — annak érdekében, hogy 
megláthassuk, eddig helyesen éltük-e meg a hitünket. Ebben segíthet az a 10 szempont, 
melyet Brian Orme, a ChurchLeaders.com weboldal rendszeres szerzője megfogalmazott. A 
vastagon szedett szempontok tőle, a hozzájuk fűzött kommentárok tőlem származnak. 
A kereszténység nem…  
1. …vallás, melyet gyakorolnunk kellene a maga előírásaival, szokásaival, szertartásaival, 
hanem egy életút. A kereszténység nem egy népszámláláskor bevallandó adat, hanem Jézus 
Krisztus aktív és odaszánt követése. 
2. …jegy a mennybe. Bár a hitünk alapján kapunk üdvösséget, mégse szabad úgy 
gondolkodnunk, hogy ha gyülekezetbe járunk, akkor azzal automatikusan megnyerjük 
utunkat a mennybe. G. K. Chesterton találóan fogalmazott: ha valaki azt gondolja, hogy a 
templomba járástól lesz keresztény, ennyi erővel beülhetne a garázsba is, és várhatná, hogy 
autóvá változik. 
3. …nem luxusjacht. A kereszténység nem az álomutazás, melyet megnyertünk; nem egy 
luxushajó, melyről élvezhetjük a kilátást hűsítő itallal a kezünkben. Sokkal inkább egy 
csatahajó, melyen meg kell találnunk a saját helyünket és szerepünket, és meg kell vívnunk a 
harcot az ellenséggel szemben. 
4. …X.Y. mozgalom ellenes liga. Az “X.Y.” helyére bármit behelyettesíthetünk: a 
melegeket, az abortusz-pártiakat, a tudósokat, az evolúcióban hívőket, a bálnavadászokat, a 
pápát stb. A kereszténység nem valamivel szemben definiálja önmagát, és nem egy eszme 
ellenlábasaként kell működnie. Mi Isten mellett állunk, és ezért bármivel kerülünk is szembe, 
úgy kell viszonyulnunk hozzá, ahogyan Isten tenné. 
5. …tökéletes emberek csoportja. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy majd akkor fog 
megtérni, amikor már méltó rá, amikor már nem követ el bűnöket. Ez a pillanat ebben az 
életben soha nem fog eljönni. A keresztények nem tökéletes emberek. Ugyanolyan bűnösök, 
mint bárki más — azzal a különbséggel, hogy az ő bűnüket valaki már megbocsátotta, ezért 
el tudtak indulni a változás, a fejlődés és a lelki gyógyulás útján. 
6. …tagság egy elit klubban. Nem olyan hely a gyülekezet, ahová csak a méltók és 
beavatottak jöhetnek. Nyitott közösség, vagy legalábbis ennek kellene lennie, ahol a bűnösök 
Jézusra találhatnak, és változhatnak a bűnükből. Az azonban nem jó, ha a belül lévőkben 
kialakul a fölényesség érzése a még kívül valók irányába. 
7. …biztonságos menedék a világtól. A kereszténység nem való azoknak, akik a világtól 
akarnak elmenekülni. Az ilyen emberek többnyire maguk elől is menekülnek, és a 
kereszténységben nem csak önmagukra találnak, hanem Istenre is. Ez az Isten pedig nem 
kolostorokba akarja zárni a követőit, hanem visszaküldeni a világba, hogy áthassák azt a 
szeretetével. 
8. …kellemes hétvégi időtöltés. Van, aki golfozni jár, mások madárlesre, horgászni, 
könyvtárba, moziba — és vannak olyanok is, akik templomba, gyülekezetbe. A 
kereszténység azonban nem egy a sok szabadidős alternatíva közül, hanem egy olyan 
jellemvonás, mely életünk minden napját áthatja. Nem csak vasárnap a templomban vagyunk 
keresztények, hanem minden nap, mindenhol. 



9. …érezd-jól-magad jellegű támogató csoport. A kereszténység nem arról szól, hogy azt 
mondjuk egymásnak, amit hallani akarunk, és ezzel szemet hunyunk egymás bűnei fölött, 
konzerválva azokat. A kereszténység egy olyan közeg, ahol szembesülünk saját hibáinkkal, 
ahol néha kellemetlenül érezzük ezek miatt magunkat, és ahol fejlődni tud a jellemünk. 
10. … politikai párt. A kereszténység nem a baloldal, nem a jobboldal, nem az X.Y. párt. A 
kereszténység elsősorban nem e világ kormányának, hanem Isten országának van 
alárendelve. Mindenkinek szabadsága van arra, hogy lelkiismerete és Istentől kapott józan 
ítélőképessége alapján részt vegyen a politikai életben vagy érdeklődjön iránta. Azonban 
csak annyiban tud egy keresztény jó állampolgár lenni, amennyiben Istennek jó alattvalója. 

 

 
 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

 
Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
 

5. vasárnap: Évközi 10. vasárnap 
1Kir 17,17-24   Zsolt 29  Gal 1,11-19   Lk 7,11-17 

12. vasárnap: Évközi 11. vasárnap 
2Sám 12,7-10.13   Zsolt 31  Gal 2,16.19-21   Lk 7,36-8,3 

19. vasárnap: Évközi 12. vasárnap 
Zak 12,10-11;13,1   Zsolt 62  Gal 3,26-29   Lk 9,18-24 

26. vasárnap: Évközi 13. vasárnap 
1Kir 19,16b.19-21   Zsolt 15  Gal 5,1.13-18   Lk 9,51-62 
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