
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:   Félsz a haláltól? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 90:1  („Tebenned bíztunk…”) 

   Emlékezés mindazokra, akik a közelmúltban haltak 

meg – név szerint is kiemelve azokat, akik az elmúlt két 

évben gyülekezetünk lelkészei szolgálatával temettünk 

el… 

  Fő ének: 338  („Leki próbáimban…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének:  

235:1-2  („Hallgass meg minket…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 1 („A Mennyben fenn…)  

  Áldás    

  SZÓZAT 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámoló a Reformáció ünnepi 

alkalomról… 

 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 

 A héten már lesz Baba-Mama Kör! 

 A Felnőtt Közösségi Hittanóra most szerdán 

elmarad. Legközelebb két hét múlva lesz.   

 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 

Halottak Napja körüli temető látogatást 

felügyelték 

 Még két hétig várjuk a cikkeket újságunk 

következő számába a 

refkeresztur@gmail.com mail címre. 
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„Az utolsó ellenség” címmel 
  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  1 K O R  1 5 ,  1 - 8 ;  1 2 - 2 6  
 

  A L A P I G E : 1 K O R  1 5 , 2 6  
 

„Utolsó ellenségként a halált törli el.” 

 

  

M E G E M L É K E Z Ü N K  R Ó L U K :  
 

Déry Adorjánné sz Szederkény Olga; Délczeg József Sándorné sz. 
Nedelcu Eugénia Doina; Horváth Lajos; Mezei Lajos; Baumgartner 
Imréné sz. Imre Erzsébet; Kovács Zoltán; Mátyus Károly; Szabó 
Margit sz. Péntek Margit; Kuna Jánosné sz. Dóczi Mária Amália; Nt. 
Szombathy Gyula, templomépítő lelkipásztorunk; Szabó Ernő; 
Lakatos Andrásné sz. Csáki Borbála; id. Makai László; Kovács 
Ferenc; Hodossy Lajos Dr; Dávid János; Bokros Károly Istvánné sz. 
Bencze Ida; Kacsó Margit; Plesovszky Mihályné sz. Novák Ilona. 
Bende Sándor; Szabó Gábor Krisztián és Szabóné Mátyás Mária; 
Ináncsy Andrásné sz. Banizs Borbála; Magyar Istvánné sz. Nagy 
Klára; Krasnyánszki Márkné sz. Sápi Katalin; Budavári Lászlóné sz. 
Győri Gizella; Farkas Géza; Ujhelyi Józsefné sz. Galgóczi Margit; 
Tomori Erzsébet sz. Meskó Erzsébet; Tóth Bertalan; Oroszlány Lajos 
Ferenc; Rajkai Zsolt Alfréd; Szabó Miklósné sz. Maurer Mária; Burai 
Kálmánné sz. Kovács Róza Ilona és Kovács Károly Zoltán; Albert 
György; Radics Gyuláné sz. Papp Julianna; Dr. Sántha Béláné sz. 
Kassai Irén; Bálint Balázs; valamint Molnár Judit sz. Mokos Judit; 
Szűcs Zoltánné sz. Péter-Szabó Anna Teréz 

 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:refkeresztur@gmail.com


 

 A mai ember nem szeret a halálról hallani – és ha 
muszáj, akkor nem veszi komolyan, elvicceli [**], gyorsan 

túllép rajta…  

Aztán, amikor muszáj szembesülni vele, akár a maga, 
akár szerettei halála kapcsán: nincsenek válaszai, lebénul, 

vagy a leghihetetlenebb mesékkel, bugyuta hiedelmekkel 

vigasztalja magát, vagy egyszerűen összeesik a teher alatt. 

Pedig az idő múlása, a betegségek egyre nagyobb terhe, 
erőnk fogyatkozása, kortársaink elmenetele mind-mind 

figyelmeztető harangocskák: „Egyszer neked is menned 

kell, készülj!”  
Vannak válaszaink? Mi mit gondolunk a halálról? 

 

 Van egy nagy feszültség – ezt szeretném elétek hozni. 

Egyfelől mélyen belénk vésődött, hogy Jézus feltámadt – 
ahogy erről Pál bizonyságot tett –, és a benne hívők Vele 

együtt feltámadnak, és a Menny várja őket. Ezért, ha egy 

hívő meghal, így szoktunk fogalmazni: „hazament”, 
„hazahívta őt az Úr”. Sok hívő haláláról olvasunk úgy, 

mint egy reménnyel teli, diadalmenetről. Nemrég egy 

özvegy, férje ravatalán tett bizonyságot nekem (73 év 
házasság után!) így: „Ahol könny van, ott remény is! 

Odaát találkozunk!”  

Másfelől több hívő embert is láttam a halál küszöbén 

félni, rettegni, makacsul kapaszkodni ebbe az életbe! 
Láttam félelmet is haldokló hívők szemében. Hogy lehet 

ez? Mindig elbizonytalanított ez a tapasztalás… 

A kettő között e l l e n t m o n d á s  feszül… 
 

 Persze a templomban, sőt azon kívül is, sokak 

„legyintését” láttam már: „Én nem félek a haláltól.” Ne 

haragudjatok, de ezt valahogy sosem tudom komolyan 
venni… Gőgös vagy apatikus beszéd ez a nem hívők 

részéről; a hívőknél pedig érzem benne ugyan a nagy hitet, 

de azt is, hogy még nem néztek szembe igazán a halállal… 
Vannak, akik különbséget tesznek, mondván: „A haláltól 

magától nem félek, de az addig vezető úttól, a 

>>hogyanjától<< igen.” 
Próbáljuk személyesen beazonosítani: mi hogy vagyunk 

ezzel? Én magam küszködök ezzel.  

Egyrészt mélyen hiszem a Menny valóságát, Krisztus 

feltámadását és mindazt, amivel Pál tanítja, vigasztalja a 
korinthusiakat. Rendíthetetlen „oszlopa” ez lelkemnek – 

még akkor is, ha a Kísértő egy-egy rossz pillanatban 

igyekszik is kimozdítani ezt az oszlopot, erősen alapozva áll 

bennem. Igen, hiszem és vallom, e nélkül hiábavaló lenne 
hitünk, reményünk, prédikálásunk, egész életünk! 

Másrészt életem (legjobb esetben!) is felénél, sokszor 

visszanézek, aztán előre, szeretve az életet, tervekkel, 
vágyakkal, álmokkal – és megijeszt, hogy egyszer mindezt 

itt kell hagyni. Ráadásul nem tudom, mikor.  

Látva élő hitű öregeket, rendíthetetlen hitű haldoklókat, 

erőre kapok… Ha a Mennyről olvasok, Jézusomra 
gondolok, eltelik a szívem vágyakozással a Menny felé. Ha 

a világra állapotára nézek, olykor „menekülőre is 

fognám” – tudva, hogy Odaát jobb lesz. Ha azokra az 
előttem járó hívő testvérekre gondolok, vagy a Régiekre, 

akik már Odaát vannak, vágyom utánuk, velük lenni 

újra… Ám olykor elővesz a f é l e l e m … 
 

 Ettől a bizonytalankodástól, félelemtől sokszor volt 

bennem lelkiismeret furdalás: „Hát hívőként érezhetek 

így?” Mi ez a félelem?  
Ekkor jött az Ige Szava elém – még sosem figyeltem fel 

erre szóra, most is egy testvérem „hangosította ki” 

számomra: „a halál, mint utolsó ELLENSÉG”! Ellenség. 
Tehát harcban állok vele, meg kell küzdenem vele. Tehát 

NEM barát, NEM szövetséges, NEM „jó szomszéd” – 

HANEM e l l e n s é g ! 

Ki kell mondjuk: az ellenség hatalmas erejét 
megpillantva az ember első érzése, természetes módon a 

félelem. E nélkül vakmerő lenne az ember, aki elvesztette 

realitás érzékét. Azt pedig régóta tanítom nektek 
meggyőződéssel, hogy hit nem azt jelenti, hogy nincsenek 

bennük negatív gondolatok, érzések (bár ahogy haladunk 

a hitben, talán egyre kevesebb…), hanem azt jelenti 

hívőnek lenni, hogy mindezeket FELÜLÍRJA A HITÜNK 
(lassan, belső küzdelmek árán vagy gyorsan, 

csodaszerűen, belülről fakadóan)! 

Így hát meg kell küzdjek ezzel az ellenséggel, az általa 
fakasztott feszültséggel…  

Eszembe jutott az Ige szava: „Amely napon abból 

esztek, meg kell halnotok.” Ki akarta a halált? Isten? 
NEM! A Kísértő akarta az ember halálát! Az ember pedig 

„besétált a csapdába”. Az Isten elleni lázadás, az 

engedetlenségünk következménye a halál. Ahogy Pál is 

írja: „Ádámban mindenki meghal” (22. vers).  
Azonban folytatódik az 1Kor 15 tanítása, nagy 

reménnyel: „úgy Krisztusban mindenki megelevenedik”! 

Ahogy megszűnik a lázadásunk, ahogy elkezdünk újra 
engedelmeskedni Istennek – teret foglal bennünk újra az 

ÉLET, amely kiszorítja, legyőzi a halált. Ez történik velünk 

újjászületésünkben –megtérésünk nyomán! 
 

 Itt jön az Ige lényege! Ki cselekszi mindezt bennünk? Ki 

győzi le a halált mint utolsó ellenséget? Ki az alanya mai 

Igének? J É Z U S ! Mert az Atya mindent Jézus alá vet 
[Önmagán kívül – 27. vers]. Ezt a harcot alapvetően 

Krisztus vívja a halál ellen – és győzni f o g , sőt győzött 

m á r . Egyszerre mindez lesz, és már van! Ezt a titkot 
dadogja el az Ige. 

Nekem ebbe a harcba szabad becsatlakoznom. Ebbe a 

győztes harcba! Győztes! Ez ad bátorságot! Egyedül ez!  

NEM emberi okoskodás, primitív hiedelmek! NEM az 
önáltatás, az önhazug hősködés! NEM az apátia vagy az 

élvezet, amely elfedi a félelmet! 

Ezzel tehát dolgom van. Szabad félni! Szabad a 
csatában olykor megijedni – mert minden csata, harc 

kemény és ijesztő, megpróbálja az embert! Ám mindig 

erőre kap az ember, ha látja a F Ő V E Z É R T , annak 
erejét, bátorságát, bíztató szavát. A csatában mindig a 

vezérre kell figyelni! A mienk pedig a legnagyobb vezér: 

JÉZUS! Rá kell figyelni, amikor az ellenség szorongat, 

amikor ijesztő az ereje, amikor szembe kell nézni vele, 
amikor izzadságos küzdelmet vívunk ellene…! 

 

 Jézus a legnagyobb csatát megvívta ott a Golgotán és az 
üres sír győzelmét hirdeti. Ő az „első zsenge” – ahogy Pál 

fogalmaz. Erről a győzelemről zeng az Egyház, melyben 

Jézus ott él és mozdul győzelmesen! A te életed személyes 

csatája ennek erejében, medrében zajlik – és benned is 
győz Krisztusod, h HA a Belé veted bizodalmad, HA Rá 

nézel, amikor félsz! Értitek, Testvéreim? 
 
 

 

SUMMA: Így erre jutottam, halállal küszködő Testvéreim: 

 Okunk van félni, mert a halál ellenség, erős és 
félelmetes;  de ha Jézusra nézünk, győztes 

hadvezérünkre, elszáll a félelem;  sőt, megtelik harci 

kedvvel a szív, reménnyel a lélek, és ezt az utolsó nagy 
csatát megvívjuk;  igazából, nem is mi, hanem velünk, 

értünk, felettünk Jézus Krisztus,  Akié minden hatalom 

örökkön örökké! ÁMEN!                               Sóskuti Zoltán 


