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Előfohász: „5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 

Krisztus Jézus, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga 

idejében.“  (1Tim2,5.6.) Ámen 

Ének: 458:1-4: „Aki értem megnyiltál...“ 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Jövünk ma semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Megvalljuk Előtted, hogy velünk 

közölt kegyelmed nélkül semmire sem lennénk képesek. Köszönjük Neked, hogy ma 

reggel is felébresztettél bennünket, ma is elvégezhettük feladatainkat, s adtad a vágyat 

szívünkbe, ami Igéd közelébe vonozott ezen az estén. Lelki szegényekként vagyunk 

ma Előtted, s kérjük Te táplálj bennünket élő és ható Igéddel, hogy felismerjük miben 

kell megtisztulnunk, s melyek azok a gonolatok, tettek és szavak, amelyek nem 

engednek végleges elfordulást a bűntől.  

Köszönjük Neked Urunk, hogy Te egykor kész voltál szövetséget kötni választott 

népeddel. Köszönjük, hogy ma élő néped felé is nyitottál Fiad által, s általa 

szövetséget kötöttél ezzel a világgal. Köszönjük, hogy annyira szeretted ezt a világot, 

s benne bennünket, hogy az örökös gyermekeiddé fogadtál- Te, aki igaz, tiszta, szent, 

örökkévaló és hűséges vagy ma is kezdeményezőként vagy jelen alkalmunkon és kész 

vagy Igéd által közelebb jönni hozzánk nyomorult, bűnös és önmagunkban elveszett 

emberekhez.  

Jöjj hát Szentlélek Isten, munkálkodj a mi szívünkben. Segíts, hogy nyitott szívvel 

fogadjuk mindazt, amivel ma életet akarsz menteni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, 

hallgasd meg imánkat. Ámen 

Ószövetségi igerész: 2 Móz 28 

„1Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők 

legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! 

2Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! 

3Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék el 

Áron ruháját, hogy fel lehessen szentelni, és így az én papom legyen! 

4Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük: a hósent, éfódot, palástot, mintás köntöst, süveget 

és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak, hogy az én 



papjaim lehessenek! 5Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat 

használjanak hozzá!  

Az éfód  

6Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból 

készítsék művészi szövéssel! 7Két egymáshoz érő vállrésze legyen a két végén, 

amelyeket egymásba lehet kapcsolni! 8A rajta levő övet, amellyel majd felövezik, 

ugyanúgy, ugyanabból készítsék: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból 

és sodrott lenfonálból. 9Azután végy két ónixkövet, és vésd rájuk Izráel fiainak a 

nevét: 10hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük 

rendjében. 11Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésd a két kőre 

Izráel fiainak a nevét! Körös-körül aranyfoglalattal készítsd azokat! 12Azután tedd a 

két követ az éfód vállrészeire! Izráel fiaira emlékeztető kövek ezek: hordozza Áron a 

nevüket a két vállrészen emlékeztetőül az ÚR előtt! 13Készíttess aranyfoglalatokat is 

14és két színarany láncot! Sodorva készítsd azokat, ahogy a zsinórokat szokták, és 

illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra!  

A hósen  

15Azután készíts hósent művészi munkával a döntések közlésére! Úgy készítsd el, 

ahogyan az éfódot készítetted: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és 

sodrott lenfonálból készítsd! 16Négyzet alakú legyen, kétrét hajtva: egy arasz hosszú és 

egy arasz széles legyen! 17Rakd ki azt drágakő borítással! Négy sor kő legyen rajta 

ebben a sorrendben: rubin, topáz és smaragd – ez az első sor. 18A második sor: 

karbunkulus, zafír és jáspis. 19A harmadik sor: opál, agát és ametiszt. 20A negyedik sor: 

krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokkal készüljön a borítás! 21A köveken Izráel 

fiainak nevei legyenek: tizenkét kő a neveknek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára 

legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve, a tizenkét törzsnek megfelelően. 

22Készíts a hósenre színarany láncokat: sodorva, ahogy a zsinórokat szokták. 23Készíts 

a hósenre két aranykarikát is, és illeszd a két karikát a hósen két végére! 24A két 

aranyzsinórt fűzd a két karikába a hósen két végén! 25A két zsinór végét erősítsd a két 

foglalatra, és erősítsd az éfód vállrészének az elejére! 26Készíts még két aranykarikát, 



és rögzítsd azokat is a hósen két végére azon a szélén, amely az éfód felé eső részen 

belül van. 27Azután készíts még két aranykarikát, és erősítsd azokat elöl az éfód két 

vállrészére kissé lejjebb, közel az egybefűzéshez az éfód öve fölött. 28Csatolják a 

hósent karikáinál fogva az éfód karikáihoz kék bíbor zsinórral, hogy az éfód öve fölött 

legyen, és ne csússzék el a hósen az éfódról! 

29Hordozza Áron Izráel fiainak a neveit a szíve fölött a döntések közlésére való 

hósenen, amikor bemegy a szentélybe, állandó emlékeztetőül az ÚR előtt. 30Azután 

tedd a döntések közlésére való hósenbe az úrímot és tummímot! Legyenek azok Áron 

szíve fölött, amikor bemegy az ÚR elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött az Izráel 

fiait érintő döntéseket az ÚR színe előtt!  

A palást és a homlokdísz  

31Azután készítsd el az éfód palástját, az egészet kék bíborból! 32Legyen a közepén 

nyakkivágás. A kivágás legyen körös-körül szövéssel megerősítve, mint a mellvért 

nyílása, hogy ne szakadjon be. 33Készíts a szegélyére gránátalmákat kék és piros 

bíborból és karmazsin fonálból körös-körül a szegélyére, közéjük pedig 

aranycsengettyűket körös-körül. 34Aranycsengettyű meg gránátalma váltakozzék a 

palást szegélyén körös-körül. 35Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható 

legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az ÚR színe elé, és amikor kijön onnan, 

hogy meg ne haljon. 

36Készíts homlokdíszt színaranyból, és vésd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szoktak 

vésni: Az ÚR szent tulajdona! 37Fűzd kék bíbor zsinórra, és legyen a süvegen, a süveg 

elején. 38Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett 

bűnök terhét, amelyeket Izráel fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban 

követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az ÚR előtt.  

Egyéb papi ruhák  

39Azután szőj egy köntöst lenből szép mintásra, és készíts egy süveget is lenből! Egy 

övet is készíts művészi hímzéssel! 40Áron fiainak is készíts köntösöket, nekik is készíts 

öveket, ékes és díszes papi süvegeket is készíts nekik. 41Öltöztesd azokba testvéredet, 

Áront és vele együtt a fiait! Majd kend föl őket, iktasd be tisztükbe, és szenteld föl 



őket, hogy az én papjaim legyenek. 42Készíts nekik gyolcsnadrágot, hogy eltakarják 

szeméremtestüket; csípőtől a combig érjenek. 43Viseljék ezeket Áron és fiai, amikor a 

kijelentés sátrába lépve vagy az oltárhoz járulva a szentély körüli szolgálatukat 

teljesítik, hogy bűnbe ne essenek, és meg ne haljanak. Örök rendelkezés legyen ez neki 

és utódainak.“ 

 

 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

2 Móz. 28,1–5. Utasítás a papi ruházat elkészítésére. 

Egy hosszabb leírás van előttünk azokkal a ruhadarabokkal kapcsolatban, amelyeket a 

kultuszhoz és a nyilvánosság előtt kellett viselni. A ruhák különleges helyet foglaltak 

el a szolgálatban. A papi öltözet, mint egy egyenruha- viselőjét egy magasabb feladat 

elvégzésére rendeli, miközben a személy, aki viseli háttérbe szorult.    

Áron személye van kiemelve, aki főpapi tisztet töltött be, mellette pedig a fiai voltak 

az áldozópapok. S később Áron családjában öröklődött a papi tisztség.  

Ez a szakasz is mutatja, hogy Isten elé csak tisztán volt szabad járulni. Ezek a ruhák 

méltóságteljesek és ékesek voltak.  

Ex19,10: „10Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj a néphez, és rendeld el, hogy 

ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felsőruhájukat!” 

2 Móz. 28,6–14. Az efód-papi kötény. 



A csípőnél két öv fogta össze, s két vállrész tartotta. 

Az itt leírt ruhadarab a főpap számára készült, volt egy egyszerűbb formája is, a gyolcs 

efód.  

Az Úr akaratának megkérdezésekor öltötték fel. A ruha anyagja olyan drága színes 

fonalakból volt, mint a szent sátor.  

A kövekre rávésett nevek által a főpap Izráel egész gyülekezetét vitte az Úr elé-

emlékeztető kövek. Ezzel is jelképezve, hogy a papi szolgálat mindig a gyülekezetet 

hordozza.  

A drágakövek tulajdonságai közé tartozik, hogy minél erősebb fény hulik rá, annál 

jobban ragyog.  

Igaz, hogy Áron főpapsága van előttünk, de tudnunk kell, hogy számunkra jelen 

helyzetünkben egyetlen főpapunk van-az Úr Jézus Krisztus.  

Zsid3,1: „Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk 

apostolára és főpapjára, Jézusra,...” 

Zsid4,14-15: „14Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten 

Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 

megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett 

mindenben, de nem vétkezett.” 

Zsid8,1.2.: „1Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a 

felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; 2annak a szentélynek és igazi 

sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.” 

2 Móz. 28,15–30. A hósen. 

A döntések közlésére.  

1 arasz=23cm 

Míg az efód esetében a főpap a népet a vállán hordozta, a hósen esetében a szívén. A 

12 drágakő a mennyei Jeruzsálem kőfalának alapköveinél is előfordul: 

Jel21,19,20: „19A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első 

alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, 20az ötödik 

szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a 

tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.” 



A hósenban van a döntések közlésére való urim-fény, helyeslés-igen és tummim-

árnyékolódás, helytelenítés-nem=szent sorskockák. (1Sám 23:9-12; 28:6; 30:7-8) 

Hitték, hogy a sorsvetésben az Úr ad útmutatást.  

Péld16,33: „33Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.” 

Az efód és a hósen elválaszthatatlanul össze voltak kapcsolva. Ez azt szimbolizálta, 

hogy a főpap vállainak ereje és szívének vonzalma teljesen a nép érdekét képviselte. 

De míg Áron ezt csak kiábrázolta, addig Krisztus meg is valósította. Jézus vállára 

veszi ennek a világnak minden tagját, és szeretetével elhordozza őket, s megváltja 

életüket a gonosztól.  

 

2 Móz 28,31–38. Palást és homlokdísz. 

Palást-körkörös, teljesen zárt ruha. Olyan, mint egy nagy kendő, kivágással a fej 

számára. Az efód alatt hordták. 

Gránátalma-sok mag=termékenység.  

Még élhetett az az elképzelés, hogy a szentély küszöbén démonok leselkedtek, s ezeket 

aranycsengők csengésével kell elűzni. A küszöb az őskorban isteni vagy démoni 

hatalmak lakóhelyének tartották. Kérülték a küszöb érintését.  

Zof1,9: „9Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik 

megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással.” 

2Móz28,35 : „35Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, 

amikor bemegy a szentélybe az ÚR színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne 

haljon.” 

2 Móz. 28,39–43. Egyéb papi ruhák. 

Köntös-alsóruha.  

Süveg-aranyékszer 

Öv 

Gyolcsnadrág-az ókorban nem nagyon hordtak nadrágot. A papoknak a szentélyben 

viszont viselniük kellett. A tisztasági előírások között ott volt, hogy csípőtől combig 

terjedő részt el kell takarni, nem kerülhet kapcsolatba sem Istennel sem az 

istentisztelettel, főleg az oltár előtt.  

Újszövetségi igerész: Zsidókhoz írott levél 8,6-13 



„6Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a 

különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. 7Mert 

ha az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. 8Mert 

hibáztatja őket, amikor így szól: „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új 

szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával; 9nem olyan szövetséget, amilyet 

atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom 

földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem 

törődtem velük – így szól az Úr. 10De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával 

ama napok múltán kötök – így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe 

írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. 11Akkor senki sem 

tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog 

engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. 12Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal 

szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” 13Amikor új szövetségről szól, 

elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.“ 

 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Krisztusnak, mint főpapnak a szolgálatáról hallottuk: egy új szövetségről, 

a szövetségen alapuló ígéretről, valamint az egyetlen közbenjáróról, aki maga az Úr 

Jézus Krisztus. Az új szövetség Krisztus egész életművével van kapcsolatban. Az Ő 

életéhez, halálához és feltámadásához a mennyei szolgálatai is hozzátartozik. Nem 

beszélhetnénk új szövetségről szolgálat nélkül. Nem egy egyszerű közvetítőként 

tekintünk Jézusra, hanem egyetlen közbenjáróként ember és Isten között. Krisztus 

halála kitűnőbb áldozat, mint a törvény szerinti áldozatok.  

A régi szövetség után adatott egy jobb. Ez nem azt jelenti, hogy nem lett volna 

használható, vagy a nép életébe beépíthető az egykor adott szövetség, de sajnos nem 

végezte el célját és nem lett egyész Izráel Isten népévé. Még a szövetség megkötése 

előtt a nép megszegte, amikor aranyborjút készített magának.  

Jer31, 21-34: „31Eljön az az idő – így szól az ÚR –, amikor új szövetséget kötök Izráel 

és Júda házával. 32Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen 

fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről; mert ezt a szövetséget megszegték, pedig 

én voltam az Uruk – így szól az ÚR. 33Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel 



házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR –: Törvényemet beléjük 

helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. 

34Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy 

ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így 

szól az ÚR –, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé 

vétkeikre.”(Jeremiás jövendőlése) 

Mt26,28: „28mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök 

bocsánatára.” 

1Kor11,25: „25Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E 

pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok 

az én emlékezetemre.”” 

Egyáltalán nincs arról szó, hogy most érvényét veszítette volna az előző szövetség, 

vagy felejtsük is el, mert felesleges. Istennek Izráelhez való viszonya nem változik 

csak más alakot ölt. A kőtáblák helyett itt Isten most a szívet és az elmét használja. Az 

új törvény alapja az engedelmesség és a hűség. 

Az új szövetségnek 2 fő része van: ingyen, kegyelemből való megbocsátás, és a szív 

belső megújítása. A Szentlélek Isten munkája az, amikor engedelmes szívet formál 

bensőnkben.  

A gyümölcse a szövetségnek, hogy Isten népévé fogad bennünket.  

A mi Közbenjárónk vére szolgál alapul az új szövetség esetében.  1Tim2,6: 

„6aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében.” Az előző 

szövetség azért nem volt hibátlan, mert minden a hibákat elkövető embertől függött. 

Isten az Ő népének ellenállását új tűri meg, hogy megbocsátja a bűneit. A bűnbocsánat 

egyetlen szerzője pedig Krisztus. Így Isten kegyelme és új szövetsége Jézusban valósul 

meg.  

2Kor,5,17: „17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 

jött létre.” 

Jel21,4-5: „4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem 

gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 5A trónon 

ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék 

megbízhatók és igazak!”Ámen 



Utóima:Segíts Urunk abban, hogy Igédet mindig szívünkkel hallgassuk és ne csak 

fülünkkel. Mert tudjuk, hogy Te képes vagy megkeményedett bensőnkben utat törni és 

úgy formálni életünket, hogy ne arra figyeljünk, ami békességünk ellen megy, hanem 

megnyugodjunk a TE akaratodban.  

Köszönjük neked vigasztaló és bátorító Igédet, hogy minden megpróbáltatásunk, 

kísértésünk, küzdelmünk, megalázásunk között is tudhatjuk Atyánkként Jézus szívén 

látsz bennünket. Ő az, aki hord bennünket egyenként, s az új szövetség általa kötötted 

meg népeddel. Taníts bennünket engedelmességre, hogy Fiadtól tanuljunk és egyedül 

Ő legyen példa előttünk, aki annak ellenére, hogy a legközelebbi tanítványai is 

elárulták, megtagadták és elhagyták, ő mégsem mondott le róluk. Köszönjük, hogy 

Jézusért elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint ítéled meg 

gyermekeidet.  

Kérünk, Urunk tedd képessé szívünket és értelmünket arra, hogy jobban 

megismerjünk. Segíts, hogy úgy tudjunk élni, mint akiknek a bűneik megbocsátattak. 

Segíts, hogy ne játszunk kegyelmeddel, hanem azáltal éljünk, minden nap 

rácsodálkozva a Te hatalmadra, erődre, szeretetedre és irgalmadra. 

Így könyörgünk önmagunkért, szeretteinkért, betegeinkért, az emlékezőkért, a 

kórházban lévő testvérekért, s mindazokért, akik otthonaikban élnek Igéddel s lélekben 

csatlakoznak ahhoz a gyülekezethez, amelynek egyedül Te vagy az Ura és Főpapja. Az 

Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen  

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”(Jn3,16) 

Ének: Új énekeskönyv: 759:1-3:  

1.Új szövetséged elfogadom, Magam egészen odaadom, Nem tartok semmit, legyen 

tiéd, Félelmeimtől irgalmad véd.  

2.Áttört kezedbe teszem kezem, Ne engedd, kérlek, ha elveszem. Láncolj magadhoz 

örökre már, Nincsen itt részem, nincs, ami vár.  

3. Hű lenni nékem, tudom, nehéz, De szívem, lássad, hű lenni kész. Járva utam, ha 

megbotlanék, Emelj magadhoz, keresztedért.” 


