
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés

  Köszöntés
  Kezdő ének: 8:  1   

(„Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk….)
  Ének: 235  :1-3   („Hallgass meg minket…“)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül
   Ének: 151  („Uram, Isten, siess...”)

  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
° Záró ének: KÉ 88 („Velem vándorol…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

TERVEZETT TÁBORAINK:

 Tavaszi IFI tábor  : május 6-7-8. Piliscsaba
 Napközis tábor:   június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét:   SZAJOL – júilus 10-15
 Idősebbek  Nyári  Hete ("napközis  tábor"

jelleggel): július 27-31-

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Szeretettel köszöntjük Nyikos András bp-árpádföldi 

lelkipásztort, aki egyházmegyei szószékcsere keretében 
szolgál ma közöttünk!

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  930  Baba-Mama;  szerda  1830

Apostoli  Hitvallás  kurzus;  péntek  1630    KonfIFI  utána 1730

Oázis  IFI;  vasárnap  955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;
előtte:  Kánon Kör;  Imakör valamint hittanórák; Házi  Biblia
Körök és hittanórák folyamatosan...

 Tanulmányozzuk  és  jegyezzük  fel  a  korábban  kézbe  adott
illetve  honlapon  és  gyülekezeti  naptárban  is  megtalálható
2022-es gyülekezeti programokat…

 Közeledik  a  NYÍLT  VASÁRNAP  (MÁRCIUS  27.)
Hívogassuk rá ismerőseinket! Tájékoztató a túloldalon!

 Jövő vasárnap 1800-kor Zenés áhítatot tartunk a Sunday Band
szolgálatával

 Virágvasárnapra Magvetőink  (gyermekeink  közt  szolgálók)
CSALÁDI  KIRÁNDULÁST szerveznek  (Istentisztelet  és
közös  ebédet  követően).  Erre  előre  kell  regisztrálni
honlapunkon keresztül. Várunk szeretettel mindenkit!

 Kárpátaljai adományaink   egy része célba jutott már (200 000
Ft  Nagyberegbe;  400  000  Ft  Beregsomba;  szárazélelem
adomány).  Utóbbi,  leendő  testvér  gyülekezetünk  levelét
honlapunkon  közzé  tettük.  Csodálatos  volt  közösségünk
adakozó ereje,  adományainkból még további 400 000 Ft áll
még rendelkezésre erre a célra.

 Aláírtuk a szerződést  beosztott lelkész lakás megvásárlásáról.
Az  adás-vételt  intéző  ügyvéd  díjazását  kárpátaljai
adományként  ajánlotta  fel rajtunk  keresztül.  Hála  legyen
mindezekért. Beosztott lelkészért imádkozzunk tovább!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  E Z É K I E L  3 7 ,  1 - 1 0
1”Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által,
és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. 2Végigvezetett
köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a
völgyben,  és  már  nagyon  szárazak  voltak. 3Megkérdezte
tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így
feleltem:  Ó,  Uram,  URam,  te  tudod! 4Akkor  ezt  mondta
nekem:  Prófétálj  e  csontokról!  Mondd  nekik:  Ti,  száraz
csontok, halljátok az ÚR igéjét! 5Így szól az én Uram, az ÚR
ezekhez  a  csontokhoz:  Én  lelket  adok  belétek,  és  életre
keltek. 6Inakat  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 dörgő hang  támadt,  a  csontok
pedig  egymáshoz  illeszkedtek. 8Láttam,  hogy  inak  kerültek
rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de
lélek  még  nem  volt  bennük. 9Akkor  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! 10Én tehát
prófétáltam,  ahogyan  megparancsolta  nekem.  Akkor  lélek
szállt  beléjük,  életre keltek,  és talpra álltak:  igen-igen nagy
sereg volt.”

  A L A P I G E :  E Z É K I E L  3 7 ,  1 1 - 1 2 ; 1 4
[ l á s d :  t ú l o l d a l o n ]

ISTENTISZTELET
2022. március 13.

„Ezékiel látomása” 
címmel 

Igét hirdet: Nyikos András budapest-árpádföldi lellkipásztor
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  A L A P I G E :  E Z É K I E L  3 7 ,  1 1 - 1 2 ; 1 4
„Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely

most ezt  mondja: Kiszáradtak a csontjaink,  és elveszett  a reménységünk,  végünk
van. 12Azért  prófétálj,  és  ezt  mondd  nekik:  Így  szól  az  én  Uram,  az  ÚR:  Íme,
felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem.  14Lelkemet adom belétek,
életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok,
hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit megmondtam – így szól az ÚR.”

A Z  I G E H I R D E T É S  V Á Z L A T A :
Ezékiel  különös és megrázó, ugyanakkor felemelő látomása:  Isten népe olyan,  mint egy
temető. Ez azonban csak a kezdő kép, és valójában az életről, újjáéledésről szól: hogyan
lesz a halál völgyéből élet völgye.
„AZ ÚR MEGRAGADOTT ENGEM.” Erre van szükségünk, hogy az élő Isten egyszer igazán, és
aztán újra és újra megragadjon, megérintsen, nevünkön szólítson.
„ELVITT ENGEM A LÉLEK ÁLTAL.” Nem én vittem Őt, az Úr vezetett engem. Nem úgy van,
hogy a saját útjainkra, kész terveinkre kérjük Isten áldását, jóváhagyását… Fordítva: Neki
vannak tervei velünk, és ebbe kapcsolódhatunk be. 
„ÉS LETETT EGY VÖLGYBEN.” Van olyan hely, ahova magunktól nem mennénk, de Isten ott
meg akar láttatni velünk valamit.
„TELE VOLT CSONTOKKAL…ÉS MÁR NAGYON SZÁRAZAK VOLTAK.” Szárazság, élettelenség.
Szétszórt állapot – a nagy „Szétdobáló” munkájának a nyomai.
„MEGKÉRDEZTE TŐLEM:  ÉLETRE KELNEK-E EZEK A CSONTOK?”  Az Úr így kérdez most
téged: azok az élethelyzetek, kapcsolatok, amik most nehezek, meg tudnak-e változni, meg
tudnak-e újulni? Hogy látod önmagad, a házasságod, a gyülekezeted, a nemzeted jövőjét?
Isten a reménységükre kérdez rá.  Ha sötéten látjuk a jövőt,  annak lehet  alapja,  de ez a
Gonosz szándéka is: elhitetni velünk, hogy nincs kiút.
„ÉN ÍGY FELELTEM: Ó, URAM,  URAM,  TE TUDOD.”  Van, amikor őszintén csak ezt lehet
mondani. Uram, nem tudom, mi lesz, csak azt érzem, hogy fáj ez a helyzet, ez a kapcsolat,
én nem tudom megváltoztatni. De olyan jó, hogy Te tudod! Ott van Nálad, a Te kezedben a
megoldás lehetősége. 
„PRÓFÉTÁLJ E CSONTOKRÓL: TI SZÁRAZ CSONTOK, HALLJÁTOK AZ ÚR IGÉJÉT!... ÉN TEHÁT

PRÓFÉTÁLTAM, AHOGYAN MEGPARANCSOLTA NEKEM.” Isten már tudja, mit fog tenni, Ő már
döntött. Ezékiel pedig nem okoskodik, nem mondja, hogy fölösleges a halálban lévőknek az
életről prédikálni. Mert Ő látja az új embert, az új élet lehetőségét ott is, ahol mi nem látjuk.
Ez a látomás ezt hirdeti: Ami az embernek lehetetlen, Istennek az is lehetséges.
„EZ A SOK CSONT IZRAEL EGÉSZ HÁZA.” Még az egyház is kerülhet mélységbe. 
(Németországban templomokat adnak el…) Elveszett a reménységünk, végünk van? Nem, 
mert miénk az evangélium! Isten cselekszik ma is népe életében.
„JÖJJ ELŐ, LÉLEK!” A Szentlélek nélkül csak látszat-élet van…
„ÉN FELNYITOM SÍRJAITOKAT, ÉS KIHOZLAK ONNAN.” A saját gondolataink, félelmeink, 
érzéseink, vagy a körülményeink sírjába zárjuk magunkat, de van szabadulás!

„ÉLETRE KELTEK, ÉS LETELEPÍTELEK BENNETEKET SAJÁT FÖLDETEKEN.” Ott, ahol 
valóban otthon vagytok, az Isten országában, ahol igazán biztonságban és 
békességben élhettek. 
„AKKOR MEGTUDJÁTOK, HOGY ÉN, AZ ÚR, MEG IS TESZEM, AMIT MEGMONDTAM.”

Nyikos András

NYÍLT vasárNAP – Istentisztelet vendégeinkkel
2022. március 27. vasárnap 10.00

CÉLUNK: 
Meghívva templomba nem járó rokonainkat, barátainkat, 

szomszédainkat, munkatársainkat, osztálytársainkat megmutatni:
- Hová tartozunk? - Milyen közösségbe járunk?
- Mit csinálunk együtt? - Milyen egy Istentiszteletünk?
- Kiben hiszünk?

FORMA:
Az Istentiszteleten „lazábban” leszünk együtt elmagyarázzuk, mit miért 
csinálunk, és beszélünk kicsit arról, hogyan él, „működik” közösségünk.

Az alkalom után beszélgetésre, épületünk megtekintésére adunk 
lehetőséget, illetve megnézhető a gyülekezetünkről frissen készült négy 

kis videó.

Egyben MEGHÍVÁST adunk három napos evangélizációnkra:
2022. április 7-9.

A MEGHÍVÁS MÓDJAI:
A legfontosabb a személyes szó, szeretetteli meghívás. Ezt egészíti ki a 

három bemutatkozó videó (YouTube csatornánkról – a link 
elküldésével), kézbe adható meghívó illetve honlapunk 

(refkeresztur.hu) ajánlása.

„Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: 
Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester 

–, hol laksz? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, 
meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon” (Jn 1, 38-39) 


