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 „ H A R C ”  címmel 

Liturgia: Sóskuti Zoltán lp.       Igét hirdet: Horváth Evelin  

 OLVASMÁNY: 1 TIM. 6, 11-16     ALAPIGE: EZ. 37, 1-14 

 
 

„Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és 
letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett 
köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a 
völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: 
Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így 
feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: 
Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti, száraz csontok, 
halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a 
csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat 
adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, 
azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd 
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! Én tehát prófétáltam, 
ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, 
hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni 
kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak 
kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be 
őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta 
nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a 

léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj 
elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre 
keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta 
nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra 
álltak: igen-igen nagy sereg volt…” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
▪ Mit vár tőlem Isten? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 25:1 („Szívemet hozzád 
emelem...”) 
  Fő ének: 25: 3,5 („Emlékezzél jóvoltodból..”) 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 370:1-2 („Jövel Szentlélek 
Úristen…”) 
  Alapige: [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: KÉ 29 („URAM SZENT VAGY…”) 
  Ima 
  Miatyánk 

  Hirdetések [ld. jobb oldalon] 
  Horváth Evelin gyakornok búcsúztatása    

 

  Záróének: KÉ 22 („Szálljon hangunk…”) 
  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: 
 

 A héten búcsúztunk Szabó Ernőtől. Szerettei számára 
Isten vigasztalásáért imádkozunk! 

 Nyáron minden szerdán megtartjuk a Bibliaórákat –  
Istenünk megsegítő kegyelmében bízva –, a többi 
hétközi alkalmat ősszel szeretnénk folytatni 

 Ahogy a KonfIFIs és IFIs fiataljainknak is lesz nyáron 
alkalom, közösen, minden pénteken 1730–tól. 

 A 3. osztályosnál kisebb gyermekek számára 
szeretnénk gyerekmegőrzést biztosítani nyáron az 
Istentisztelet alatt – de csak azokon a vasárnapokon 
lesz erre lehetőség, amikor van előre (!!!) jelentkező 
erre a szolgálatra a szülők, gyülekezeti tagok közül. 
Google Drive-on követhető ez a szülők számára. 

További információ Oláhné Nagy Anitánál. 

 Ma van templomunk szentelésének 17. évfodulója 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal 
felső sarokban!] 

 JÚN.1. –AUG.31. péntekenként csak 18.00-20.00 között  
lesz nyitva altemplomi urnatemetőnk! 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
 Péntek 1730 IFI-KonfIFI  Vasárnap 900: Kánon Kör   

 Vasárnap 1000: Istentisztelet 

nyáron szünetelnek: Házi Biblia Körök; Kérdések órája; Férfi- és 
Női Körök; hittanórák; korosztályos gyerek-istentiszteletek; 

Fociedzés… – szeptembertől folytatjuk… 

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


 

Bevezetés: 

Sokféle küzdésről beszélhetünk, és sok féle küzdési módról 

is. Az összes küzdés közül azonban a saját belső sötétségünk 

elleni harc a legkeményebb. A mai napon Ezékiel prófétától 

fogunk tanulni arról, hogy mit jelent lelkiekben küzdeni. 

I. Szembenézés a sötétséggel 

Igeszakaszunkban a prófétát egyszer csak „elragadja” Isten és 

egy látomást mutat neki. A látomásban száraz,, sok-sok éve ott 

heverő csontvázakat lát, amelyekben az egykori életnek a 

nyomai sem felfedezhetőek már. Ott áll Ezékiel, szó szerint 

tengernyi halott között, Isten még körbe is vezette a völgyben. 

Ha belehelyezkedünk az ő helyzetébe, akkor könnyen 

azonosulhatunk a megbotránkozással, döbbenettel, irtózattal... 

Ezékielt Isten vezette körbe! Isten szerette volna azt, hogy 

Ezékiel lássa ezt a horrorisztikus képet, mert ebben rajzolódott 

ki Isten népének lelkiállapota. Halott, élettelen, üres. 

Akármennyire borzasztó és kemény is ez a kép, akármennyire 

viszolygott is a próféta, mégis nagyon komoly üzenete van. 

Egyrészt az, hogy Isten tud arról, hogy mi történik népe 

szívében, ami önmagában megnyugtató, másrészt pedig az, 

hogy a szabadulás, az áttörés a sötétségben kezdődik! Isten a 

halott, sötét, élettelen állapotokban is munkálkodik. Isten 

világosságot és életet hoz, még ebbe az abszolút sötétségbe is! 

Ebben a látomásban gyönyörűen kirajzolódik a szabadulás, 

megújulás képe. Ennek az ívnek, folyamatnak az első állomása 

a sötétséggel való szembenézés. Elengedhetetlenül fontos 

felismeri azt, ami valóban van. Nagyon fontos az, hogy legyen 

bátorságunk szembenézni ezzel, hiszen az ilyen sötét foltok, 

koszos, mocskos részek nem a véget jelentik, hanem azt jelzik, 

hogy Isten helyreállító munkája ezeken a pontokon is 

elkezdődhet. Amikor Isten engedi azt, hogy meglássuk azokat a 

mélységeket, melyek bennünk vannak, sokszor az Izraelitákhoz 

hasonlóan, szinte már mi is temetjük magunkat, és azt 

gondoljuk, hogy nincs tovább, kész, ez már soha nem változik. 

Sokszor gondolhatjuk, hogy jobb lett volna a boldog 

tudatlanság állapota. Testvérek, ez nem igaz! Ahogyan a 

látomásban is életre keltek a holttestek, és ahogyan a 

valóságban kiszabadult a fogságból és lelkileg megújult Izrael, 

úgy mi is egyre inkább kiszabadulhatunk a sötétség fogságából, 

hogy Isten valami egészen újat, jobbat formáljon belőlünk. 

Testvérek, találkoztunk már valaha saját magunkkal igazán? 

Mertünk már szembenézni a saját belső sötétségünkkel? Ha 

még nem, akkor mi volt az akadálya ennek? 

 

II. Engedelmesség 

Isten, miután körbevezette Ezékielt, megkérdezte tőle, hogy 

életre kelne-e ezek a csontok. Ezékiel zseniálisan reagált: 

elegánsan visszadobta a kérdést és azt mondta, hogy „Uram, 

te tudod!”. A próféta nem lelkesedett, hogy „persze, ha te 

szeretnéd, akkor biztosan!”, de nem is adott hangot a benne 

egyértelműen megfogalmazódó kétségeknek, mert tudta, 

hogy a mindenható Isten szól hozzá, aki az ég és föld Ura, 

akinek minden lehetséges. A próféta Isten kezébe tette le a 

dolgot. Szavaiban benne van az, hogy nem tudom elképzelni, 

de Uram, ha te akarod, akkor biztosan életre kelhetnek. 

Ezek után Isten megparancsolta azt, hogy prófétáljon a 

csontoknak, és hívja az életadó Lelket. Ezékiel 

engedelmeskedett Isten szavának! Nem lelkesedésből, hanem 

azért, mert Isten mondta neki.  

Képzeljük el, hogy milyen lehetett ott állni tengernyi csont 

között, és szólni hozzájuk. Lehet, hogy ez egy kicsit brutális 

kép, szóval a csontokat gondolatban behelyettesíthetjük játék 

babákkal, szobanövényekkel, kavicsokkal. Ezékiel 

elképesztően butának érezhette magát, és biztosan teljesen 

feleslegesnek és hiábavalóságnak élte meg azt, hogy 

prófétáljon, de mégis megtette! A lelki küzdelmeinkben 

sokszor hasonlóan éljük meg az engedelmességet. Vannak 

helyzetek, amikor a harcokban nem látunk kiutat, nem látjuk 

a megoldás, helyreállás vagy akár csak a változás lehetőségét, 

és fogalmunk sincs arról, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy 

valami pozitív irányú változás történjen. Azt kell tenni, amit 

Isten mond. Természetesen nem arról van szó, hogy minden 

egyes lelki küzdelemben Isten hallható szóval parancsot ad 

nekünk, hanem arról, hogy a Szentírásban rengeteg 

útmutatást találunk az életre nézve. Isten, aki megalkotta ezt a 

világot, aki emberré teremtett minket, pontosan meghatározta 

és számunkra nyilvánvalóvá tette azt, hogy mit jelent 

embernek lenni. A törvényekben, imádságokban, énekekben, 

történetekben, amelyeket a Bibliában, azaz Isten írott 

szavában, az ő kijelentésében olvasunk, számtalan bátorítást, 

útmutatást találunk. Ahhoz, hogy életre keljünk, hogy 

megújuljunk, hogy változások induljanak meg, ugyanarra van 

szükségünk, mint a prófétának is ebben a történetben: 

engedelmességre. Isten iránti engedelmességre, akkor is, 

hogy ha sokszor könnyebb lenne menni a saját fejünk után. 

Adjunk hálát Istennek, amiért nem nekünk kell eldönteni azt, 

hogy mi a helyes, mi a jó, mit jelent embernek lenni, hogy mi 

az, ami az életre visz. 

Azért fontos engedelmeskedni Isten szavának, mert Isten 

adta. Míg egy főnökben, tanárban, szülőben, barátban, sőt 

akár egy lelkészben is csalódhatunk, a legjobb szándék 

ellenére is hallhatunk tőle olyat, ami rossz irányba visz, 

Istenben soha nem kell csalódnunk. Tudunk-e 

engedelmeskedni? Meg tudunk-e bízni Istenben akkor is, ha 

nem látjuk a következő lépéseket? Ha nem tudunk 

engedelmeskedni, az vajon miért van? Mi akadályozhat az 

engedelmességben? 

III. Szabadulás 

A lelki harc útján az első két lépcső volt a sötétséggel való 

szembenézés, és az Isten szavának való engedelmesség. A 

harmadik lépcső a szabadulás.  

Igeszakaszunk elképesztően szemléletesen írja le a testek 

feltámadását és életre kelését. Láthatjuk ebben azt, hogy ott 

volt egy emberileg reménytelen helyzet, egy annyira halott 

állapot, amelynél halottabbat Ezékiel el sem képzelhetett 

volna, Isten azonban életet teremtett, méghozzá új életet. A 

sötétség, undor, megbotránkozás elmúlt, és az ámulat vette át 

a helyét. A helyzet megoldódott, de nem azért, mert Ezékiel 

annyira okos, ügyes vagy bölcs lett volna. A helyzet azért 

oldódott meg, mert Isten cselekedett. A sötétség helyét fény 

vette át, sőt nem is egyszerűen csak fény, hanem felragyogott 

a mindenható, szent és életet adó Isten dicsősége. Annak az 

Istennek a dicsősége, aki úgy döntött, hogy életet ad azoknak, 

akik élettelen állapotban vannak.  

A lelki életben is így működik ez: Isten munkálkodik, és élet 

fakad. Világosság és élet! Nem miattunk – Isten miatt! Így 

tud felragyogni Isten dicsősége az életünkben. Meglátjuk 

magunkban a sötétséget, a bűnt, Isten elé visszük, figyelünk 

az ő szavára és engedelmeskedünk neki, Isten pedig 

munkálkodik bennünk, formál, gyógyít és életet ad. Nem 

azért leszünk egyre szentebbek, lelki értelemben egyre 

egészebbek és egészségesebbek, mert akaratból 

nekifeszülünk, vagy mert okosan vezetjük az életünket, 

hanem mert Isten azzá tesz bennünket. Ő hozzá való hűséget 

és iránta való szeretet vár tőlünk. Orvosi értelemben sem hajt 

végre magán senki szív átültetést, de sokszor lelki értelemben 

mégis ezt várjuk magunktól.  

Ez az út sokszor küzdelmes és nagyon nehéz.„Harcold meg a 

hit nemes harcát!” Harcra vagyunk elhívva! Arra, hogy mi 

magunk is világosság legyünk. Arra, hogy küzdjünk a 

sötétség ellen – akár körülöttünk, akár magunkban van. 

Az evangélium az, hogy nem vagyunk egyedül ebben a 

küzdelemben, és úgy vívjuk a harcot, hogy tudjuk, hogy a 

győztes oldalon állunk. 

 

 Horváth Evelin 


