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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:   
 Mit teszünk, amikor bajban vagyunk? 

 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 65:1  („A Sionnak hegyén…”) 

  Fő ének: 345  („Ím, nagy Isten…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének:  

KÉ 26  („Uram, itt vagyok…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 274 („Ki Istenének átad mindent…)  

  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Ezen a héten temettük Bálint Balázst – Isten 
erősítse, vigasztalja mindazokat, akik szerették! 

 Beszámoló a HBK csoportvezetők alkalmáról; a 
Felnőtt Közösségi Hittanóráról illetve a Kisfecskék 
és Sasok délutánjáról… 

 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 

 Baba-Mama Kör három alkalommal ELMARAD – 
legközelebb november 6-án tartunk. 

 KÖSZÖNJÜK a testvérek múlt heti szívből jövő 
adományát a Lónyay Gimnázium részére! 

 * Felnőtt Közösségi Hittanóra minden szerdán 1830-
kor. Következő témánk: „Az őstörténetek és a Biblia 
emberképe” 

 Ancora nevű IFI-csoportunk lelki hétvégén van – 
imádkozzunk áldásért számukra! 

 A Magvetők munkatársi találkozása: október 26. 

 Okt. 27. 1500: KeReT-Konfi délután 

 A kijáratnál lévő könyvek INGYEN elvihetők! 

 Várjuk a Halottak Napja körüli temető látogatást 
felügyelő munkatársakat (nagyon sok látogató 
várható!). Jelentkezés: Szabó Zsuzsánál 
[elérhetőségei a lap tetején] 

 November első vasárnapján megemlékezünk 
elhunytjainkról és hívjuk a gyászolókat is közénk 

 Várjuk a cikkeket újságunk következő számába a 
refkeresztur@gmail.com mail címre. 
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Ízelítő az ószövetségi prófétákról-sorozat/ 3. 

„Még 15” címmel 
  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 

 

 OLVASMÁNY: ÉZS 38 
 
 

 ALAPIGE: ÉZS 38, 4-5 
 

„Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz: 
Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így 

szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak 
Istene: Meghallgattam imádságodat, 

láttam, hogy könnyeztél. Ezért 
megtoldom napjaidat még tizenöt 

évvel.” 
 
 

___________________________________ 
Október 31-én, szerdán, 18 órai kezdettel 

az Evangélikus Templomban (Bakancsos utca) 
lesz a Reformációs Felnőtt Közösségi 

Hittanóra illetve ott közösen csendesedünk el 
és veszünk Úrvacsorát.  

Jöjjünk, ünnepeljünk EGYÜTT! 

 



 

RÁHANGOLÁS 

A gyermek számára jól hangzik: „Na mehetsz még egy 
menetet a körhintán” vagy „Van még egy suli-mentes 
napod..." A házaspár számára jól hangzik: „Van még két 
órátok kettesben”. A nagy evő örül, amikor azt hallja: „Van 
még a töltött káposztából két töltelék…” És a beteg számára 
hogy hangzik: „Van még egy éve” vagy "Van még egy 
nyara"? Örül, hogy van még…? Vagy inkább az fáj, hogy már 
csak ennyi van?  

Bizonyára egy ilyen hír sokat változtat az ember lelkén, 
az élethez való hozzáállásán, minden maradék napján… Nincs 
„az orrunkra kötve", mennyi időnk van még. (Még, akinek az 
orvosok ezt vagy azt mondják, az sem biztos…) Bizony, nem 
lenne jó, ha tudnánk, mennyi van még hátra… Vagy mégis?  

Ezékiás király betegségében, sírva az Úrhoz kiált. Az Úr 
meghallgatja kérését, látja könnyeit. (Milyen szép 
megfogalmazás, mi minden feszül ebben!) Kap még napokat 
napjaihoz, éveket éveihez – kap még tizenöt évet… 

1. 

Ezékiás 25 évesen kezdett uralkodni – és 29 évig ült a 
trónon Jeruzsálemben (2Kir 18). Így olvasunk róla summásan: 
„Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan 
ősatyja, Dávid tette.” Fellépett az idegen kultusz ellen, védte 
azt az irányt, amit Ábrahám óta, Mózesen és Dávidon át kapott 
Isten választott népe az Úrtól. Sok múlott a királyon erre 
nézve! 

Nemcsak külsőleg, hanem lelkében is rend volt (hiszen 
ebből következnek a cselekedetek!) – erről így ír a Királyok 
második könyve: „Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt 
hozzá fogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem 
utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem 
megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek.” 
A folytonosságot képviselte – azt, amiben annyi törést okoztak 
sokszor a királyok előtte és utána is. Ennek megvolt az 
„eredménye”, rajta volt Isten áldása – erről így tudósít minket 
a Biblia: „Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása 
eredményes volt.” 

Uralkodása tizenegyedik évében az asszírok kemény, 
kikerülhetetlen szorításába kerül. Asszíria hírnöke így kiált a 
jeruzsálemi néphez: „Ezt üzeni a király: Ne hagyjátok, hogy 
rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni 
benneteket a kezemből. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így 
biztasson benneteket az Úrral: Bizonyosan megment 
bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának 
a kezébe!” (2Kir 18,29-30)  Ekkor Ézsaiáshoz fordul Ezékiás 
– és e prófétától bizakodásra okot adó választ kap.  

Majd az újabb fenyegetőzés után az Úrhoz imádkozik, 
mély hittel. Erre újra bíztató választ kap Ézsaiáson át. Megéli 

ezek után a csodát. Az Úr angyalai cselekednek – és 
visszavonul az ellenség, sőt nem sokkal később megölik a nagy 
asszír királyt is saját országában! 

Mindezek után – hűséges szolgálat, csodák átélése után – 
betegszik meg Ezékiás. Szembe kell nézzen a halállal… 
Ebben, a személyes életét szorító helyzetben is hasonlóan 
cselekszik. Ézsaiással beszél, az Isten emberével – és 
imádkozik. Újra megtapasztalja, imája után Isten csodát ígér, 
és meg is cselekszi. Meggyógyul. Még tizenöt évet kap.  Sőt, 
azt is megtudhatja, hogy az ő idejében béke lesz (ennek örül 
is!) – de eljön az idő nemsokára, amikor országát elpusztítja, 
népét rabigába hajtja az ellenséges birodalom. 

2. 

Azonban, ha ebben a két történetben nem tudnánk a 
„happy end”-eket, és ezt két „filmet” a szorított helyzet 
legreménytelenebb pillanatában megállítjuk, „kimerevítjük” – 
vajon mit mondtunk volna, hogyan folytatódik? A folytatás 
Ezékiás hozzáállásától függött? Vagy Istennek úgyis, ettől 
függetlenül megvolt a terve? 

Hát a mi életünk szorult helyzeteiben attól függ a 
folytatás, hogy tudunk-e ilyen hittel, bizalommal, könnyek 
között imádkozni? Isten a mi könnyeinket is látja? 

Aki így imádkozik, az győz ezek szerint a gonosz ellen, az 
meggyógyul, az kap még éveket éveihez, az a 
legreménytelenebb helyzetből is kijön győztesen? Mi a te 
válaszod? 

Számos esetet tudok felsorolni, amikor ez nem így volt! 
Hiába volt Istenbe vetett bizalom, hit, ima, könnyek…! Akkor 
ez hogy lehet? Vagy Istennél vannak V.I.P. emberek, és csak 
rájuk vonatkozik ez? Ezékiás fontos ember volt – de ez nem 
alkalmazható ránk, egyszerű, kicsinyke hívőkre? Felesleges 
imádkozni, úgyis mindig Isten terve valósul meg? 

A válaszadáshoz keressünk pár biztos pontot, fogódzót! 
 A Biblia alapján bátran mondhatjuk: Isten mindenről 

tud, minden és mindenki az Ő kezében van, akarata nélkül 
(akarata vagy megengedő akarata [**]) semmi nem történhet 
meg. Ez derül ki Ezékiás történetéből is, az egész ószövetségi 
történetsorból, és a teljes Írásból is! 

 Azt is bizton állíthatjuk, hogy Istennek mindenre van 
hatalma, ahogy Ezékiás esetében is, az emberileg 
legreménytelenebb helyzetben is „van ötlete”, tud csodát tenni, 
különös megoldásokat készíteni. 

 Sok bibliai történet – a maihoz hasonlóan –, sok Ige 
bíztat minket arra, hogy imádkozzunk, kérjünk Istentől hittel, 
és Ő meghallgatja. Jézus a legkisebb, legnyomorultabb embert 
is meggyógyítja, amikor hittel Hozzá fordul.  

 Mégis tapasztaljuk, hogy bár bizonnyal Isten minden 
hittel mondott imát hall, meghallgat, nem mindig teszi meg, 
amit kérünk. 

 Istennek van terve az emberre, a népekre és egy-egy 
ember életére nézve – úgy tűnik, furcsamód, hogy ezt a tervet 
az ember keresztezheti, elronthatja… Van ebben 
mozgásterünk, szabadságunk. (Ezt már az őstörténeti 
bűnesetben is látjuk, a gonosz világban való jelenléte áll 
mögötte. A gonosz maga keveri össze azt, amit Isten tervezett. 
Különös! Felfoghatatlan…!) 

Mit is mondjunk, hát? Nemrég meghalt, híres írónőnk, 
Jókai Anna, az elmúlással birkózó regényében (Ne féljetek 
címmel) ezt a választ találta: „A hova nem rajtunk áll. A miért 
az Isten titka. A hogyan a mi szabadságunk" Nem tudjuk, 
mennyi időnk van, hogy van-e még tizenöt évünk, hetünk, 
napunk… Nekünk azt kell jól megélni, amennyi van, a mai 
napot!  Hogyan? Ezékiás története alapján, mindezek után, 
ezek a tennivalóink: 

  Az Urunk kezében vannak a dolgok.   
  Mi bízzunk Benne!  
  Él jük az é letünket  fe le lősen,  t i sz tán,  

Istennek tetszően! Ez a  mi szabadságunk! (Ez sem 
kevés!)  

  Ha  baj  van,  merjünk sírva,  imádkozva 
Istenhez fordulni !  

  Nincs reménytelen he lyze t !  
  Várjuk a  Szavát !  
Ennyi a mi dolgunk. A többi Isten területe. Ha akar, 

cselekszik. Ha akar, másképp teszi.  
A végére mindehhez még két bíztatás: 
  Az Úr terveit nemcsak az emberi bűn, értetlenség, 

engedetlenség írhatja át, hanem az imádság is. Ahogy Victor 
János mondja egy igen találó képpel: „Sohasem tudhatjuk: 
hogy szövögeti Isten egymásért való könyörgésünk titokzatos 
szálaiból azoknak sorsát, akikért imádkozunk!”  

 Isten terveiben az a csodálatos, hogy megtörténik, hogy 
terve engedetlenségeink ellenére is, sőt gyakran a rosszat, a 
bűnt felhasználva, célhoz ér, oda, ahova az Úr akarja, még a 
rosszból is jót kihozva! 

BEFEJEZÉS 

Ahogyan mi sem, úgy Ezékiás sem élt mindig jól a kapott 
15 évvel. Bizony a 2Krón 32 alapján voltak botlásai, bűnei, 
majd bűnbánat, visszatérés az életében.  

Ilyen az ember…! Ilyen hálátlanok vagyunk – a 
megtapasztalt csodák után is…! 

Isten azonban kitartott mellette, gazdagon és nagy 
tiszteletben temették el 15 évvel később. 

             Sóskuti Zoltán 


