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 O L V A S M Á N Y :  E Z É K I E L  1 7 ,  3 - 1 1  

 
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. 
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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés: Mi kavar fel? Vajon mit 

akar vele Isten? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 489:1  („Örök élet reggele…”) 
 

  Fő ének: 425 („Ó Ábrahám Ura…”) 
 

  Fohász  
 

  Olvasmány [ld. középen]  
 

   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetés előtt: KÉ 2 (Csak Benned…”) 
 

  Alapige [ld. középen]  
 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
 

  Ima 
 

  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének: KÉ 5  („Eljött hozzám”) 
 

  Áldás    
 

  Himnusz 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Beszámolók: After School; … 
Pénteken búcsúztunk Budavári Lászlóné 

Gizikétől  altemplomunkban… Istenünk 
vigasztaljon meg bennünket! 
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Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub  
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Házi Biblia Körök  Vasárnap 900: Kánon Kör  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet és gyerek-
Istentisztelet  

Hétfő 1830 HBK vezetők alkalma   
A jövő vasárnap nem lesz Úrvacsorázás 
A GYÜLEKEZET ISMERETI KURZUS megváltozott 

időpontban: ÁPRILIS 15. – jelentkezési lap a 
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„A tanítványság kérdései”-Keresztkérdések II.: 
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este:"A tanítványság kérdései" - Keresztkérdések 
II. (Jelentkezés: Soltész Sándornál személyesen 
vagy mailben (sosan279@gmail.com) 
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Adó 1%-ok felajánláshoz: Református Egyház: 

0066 – Alapítványunk adatai a fejlécben 
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 I ST ENT I S Z T E LE T , 2018. 02. 25.  
„Hasznom a halálból” címmel Igét hirdet: Bella Violetta lp. 



Időről időre mélyművelésre van szükség ahhoz hogy a 
talajban tudjon áramlani a tápanyag, a víz, a levegő. A 
böjt ilyen lelki mélyművelési időszak. Amikor a 
szokásoson túl keressük azt, ami jobban megmozgat, ha 
kell jobban felforgat, mélyebbre jut. Kerestem, hogy mi 
az, ami engem felforgat. Így lyukadtam Pál szavaihoz, 
amiben az efezusi híveket így szólítja meg: halottak 
voltatok. Nem túl behízelgő beszéd. Péter híres pünkösdi 
beszédében a hallgatóságnak azt ecseteli hogy gyilkosok, 
az sincs épp cukormázba mártva, engem valahogy mégis 
sokkal jobban bánt, aggaszt, felforgat Pál halottsága, mint 
a gyilkosság. A gyilkos, az megtévedt gondatlan volt, vagy 
gonosz, de cselekvő. A halott engem azért bánt annyira, 
mert az passzív. Mert tehetetlen. Mert nem tud magán 
segíteni. Egy olyan végleges súlyos állapotról beszél, 
amin az nem tud változtatni aki benne van. Olyan szép 
kifejezése ennek a Jézus korabeli keresztelés. A 
keresztelendő háttal beledől a vízbe, és várja hogy a 
keresztelő felhúzza, felsegítse, újra levegőhöz juttassa. 
Mert a víz nem élettere az embernek, úgy is 
mondhatnánk, hogy élettel összeegyeztethetetlen 
közege, szóval halálos. Ahogy alá merül a test kifejezi a 
halált, ahogy kibukkan és újra levegőhöz jut, úgy juttat 
Jézus bennünket egy új életminőségbe.  
Miért jó nekünk ezzel foglalkozni? Nincsenek szebb részei 
az igének? Hát lelki mazochisták vagyunk mi hogy ezeket 
a szavakat újra és újra olvassuk egy ilyen bántalmazó 
Páltól? Mi hasznunk ebből? Mit akarhat Isten ezekkel a 
szavakkal az életünkben? 
1. Jó tudnunk róla, mert közösséget kovácsol. Ha tudjuk 
és komolyan vesszük azt, hogy mindannyiunk közös 
eredettörténete az a halál amiről itt Pál beszél, akkor a 
keresztény közösségben ezek alapján semmi helye 
bármilyen előjognak, vagy hátránynak. Közös az 
eredettörténetünk akárhol születtünk, akármilyen 
évtizedben, akármilyen bőrszínnel, családi háttérre, 
akármilyen bizonyítvánnyal végeztünk is akárhol. Sokszor 
gondolok arra hogy az én katonaságom a kollégium volt, 
ahol a nagyobbak mindent kitaláltak hogy a kisebbek és 
az újoncok tudják a helyüket: a helyüket az éttermi 
sorban, a helyüket a szemétszedésnél, a helyüket, amikor 
helyettük ágyaztunk, vagy mikor elkunyerálták a kajánkat 

szelíd erőszakkal. Amikor pedig mi kerültünk oda, akkor 
választási lehetőségünk volt: pont úgy csináljuk és 
revansot veszünk az elszenvedett sérelmekért olyanokon 
akik a sérelmek idején még naív általános iskolások 
voltak, vagy megtörjük a kört és a szokásjogot és 
felszabadítjuk egymást és magunkat a rendszer 
fenntartása alól. Kedves gyülekezeti tag! Hogyan fogadod 
azt, aki bejön? Hogyan fogadod azt, aki odasodródik? A 
mennyben örömünnep lesz felette, te tudod-e ezt itt már 
kicsiben felmutatni neki?  
2. Jó tudnunk róla, mert szembesülést hoz. Épp a héten 
hallottam Pál Feri atyától, hogy gyász nélkül nincsen 
jellemfejlődés. Az igazsággal való szembesülés nélkül 
nincs jellemfejlődés. Anélkül, hogy tisztába jönnénk a 
saját származásunkkal, gyökerünkkel, az emberi 
esendőséggel, anélkül nagyon nehéz meghozni azt a 
döntést, hogy elfogadom a nekem dobott mentőövet. 
Ezzel árt a legtöbbet az a fajta humanista széplelkűség, 
ami azt tartja, hogy minden emberben van jó. sőt, minden 
ember alapjában véve jó. És csak a körülmények, sebek, 
konfliktusok teszik rá a terheiket és ettől tévelyedik el. 
Mert így nem megtérésre, van szüksége, csak egy kis 
önbizalomra, pici útbaigazításra, önsegítő könyvekre.  
A Biblia emberképe egészen más. Arról beszél, hogy el 
vagyunk veszve a bűneset után és Krisztus előtt. Az 
átlagember egész életében igyekszik úgy élni, hogy 
lehetőleg kerülje el a temetőt, a halál gondolatát, és ha 
megéri az öregkort belesajdul, megkeseredik abban hogy 
már nem nagyon lehet kerülgetni a témát. Mennyire más, 
hogy a hívő ember élete, eszmélése, megtérése idején éli 
át a gyász folyamatát, elgyászolja magát, a Krisztus előtti 
vágyait, terveit, bűneit, viszont földi léte végére nem úgy 
készül, mint aki először néz szembe az elmúlás 
gondolatával. És tudja hogy ez egyúttal az új élete is.   
Próbálod-e palástolni az élet nehézségeit, az 
elszakadásokat, az elmúlást, a halált magad, vagy a 
gyermeked elől? Ne tedd. Persze nem ijesztgetésről, vagy  
szívszaggatásról van szó. Hanem arról hogy nem építek 
sem hamis önbizalmat, sem hamis világképet, és ezekkel 
együtt nem hamisítom meg Krisztus váltságának az 
érdemét. És ez a harmadik pontunk.  

3. Végül pedig azért jó tudnunk róla, mert új élet értékét 
adja meg. Mondják az Illatos úti kutyákról, meg 
egyáltalán a menhelyes és mentett kutyákról, hogy irtó 
hálásak, hogy érezni rajtuk hogy megbecsülik azt, amit 
kapnak. Nos, a mi kutyánk ugyan mentett, de egy napot 
sem töltött sem az utcán sem a menhelyen, és naponta 
harcot vívunk a dominanciáért, a megtanultak 
alkalmazásáért. Nincs meg a fejében a mihez képest. Ha 
vendég jön hozzánk, akkor egy olyan hisztit hallgat végig 
csak azért mert nem a közelében vagyunk, mintha hetekig 
éheztettük volna. Aprócska dolgokon csap iszonyatos 
patáliát, mintha az valóban gond volna. Ha tudom hogy 
honnan jövünk, mi a közös eredettörténet, akkor annak a 
tükrében átrendeződnek a problémák és az értékek. És 
végképp átrendeződik az Új élet értéke. És más szemmel 
és füllel élek végig egy böjtöt, végképp egy utána 
következő nagyhetet, nagypénteket és húsvétot. 
Mik a problémáid? Mik kötnek le? Mikről panaszkodsz? 
Egy koporsó melletti megrendülésben is érdekelnének 
ezek egyáltalán? 
Pál azonban nem áll meg a halottságunk kifejtésével és mi 
se álljunk meg, mert fordulat következik ezekkel a 
szavakkal: DE ISTEN. Mert Isten mást akar. Isten életet 
akar. Úgy tesz, mintha Az amit Jézus végigcsinált, azt te és 
én tettük volna. Mintha mi ittuk volna ki a keserű 
poharat, és mi jártuk volna meg a keresztet a kárhozatot 
és nyertük volna el a jogos büntetést. Mintha már 
letöltöttük volna és így joggal szabadulhatunk. És miért? 
Mégiscsak valami jót lelt bennünk? Mégiscsak van valami 
reményünk saját erőből? Nem. Azért csinálta, mert ő 
ilyen. Mert ő gazdag irgalomban. Mert ő szeret. Mert ő a 
szeretet. Feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett 
múlt idő. Nem tévedés. Isten kettős állampolgárrá tesz. 
Része maradsz ennek a világnak és a hatása alatt 
maradsz, de elkezd növekedni benned és rajtad az a 
másik polgárjog. Aminek nem kevésbé leszel a hatása 
alatt. Sőt. Ez lesz az elsődlegesen meghatározó.  
A halál és a harag fiaiból a feltámadás és a kegyelem 
gyermekeivé lehetünk. Ez az evangélium, és ezért adjunk 
hálát! Ámen! 

 Bella Violetta 


