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Előfohász: „Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de 

fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.”(Ézs60,2) Ámen 

Ének: 488:1-4 „Szent vagy, szent vagy, szent vagy…” 

Előima: Három személyben egy áldott Isten! 

Itt vagyunk. Itt vagyunk Előtted és hozzuk hálánkat mindazért, amit a nap 

folyamán megélhettünk. Köszönjük Neked szent Isten, hogy közeledhetünk 

Hozzád és ma sem kell eltakarnunk magunkat Előtted… hiszen te úgy látsz 

bennünket, ahogy vagyunk, sok bűn alatt. De jöhetünk eléd megváltott 

bűnösökként, mindenbe belefáradva, aggódva, kérdéseinket, félelmeinket és 

mindennapi testi és lelki nyomorúságainkat hozva. Mert nálad ott van az élet 

forrása. Nálad halkulhat most minden és felerősödhet a Te hívó szavad, az a 

hang, amely erőt csepegtet szívünkbe, hogy úgy tudjuk hallgatni és megélni az 

Igét, mint akik hiszik, hogy olyan Uruk van, aki napi szinten megtisztítja és 

megszenteli mindazokat, akik készek túllátni önmagukon és problémáikon. 

Köszönjük Neked, hogy ma idehoztál bennünket. Köszönjük Neked, hogy 

szentségedről énekelhettünk és kérünk áld meg együttlétünket Szentlelked 

jelenlétével, hogy élő és ható igéd végezze el azt a munkát bensőnkbe, amire ma 

rendeltetett. Könyörgünk egyenként az ittlévő testvérekért, az ő igére való 

figyelésükért, hogy szívük képes legyen mindazt befogadni, feldolgozni és 

megélni, amivel ma keresed őket…., amivel keresel bennünket. Az Úr Jézus 

Krisztusért hallgasd meg imánkat. Ámen 

Ószövetségi igerész: Ezékiel könyve 1 

„1A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép 

között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat 

láttam. 2A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, 
3szólt az ÚR igéje Ezékiel paphoz, Búzí fiához a káldeusok országában, a 

Kebár-folyó mellett, és megragadta őt ott az ÚR. 
4Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő 



villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül mintha 

ezüstös csillogás tündöklött volna. 5Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek 

látszottak: emberhez hasonló alakjuk volt, 6de mindegyiknek négy arca, és 

mindegyiknek négy szárnya volt. 7Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük 

olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. 8Szárnyuk alatt 

négyfelől emberi kezek voltak. Mind a négynek több arca és szárnya volt. 
9Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor 

jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. 
10Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek 

jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a 

négynek. 11Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyaik ki voltak terjesztve, ez a két 

szárny összeért, egyiké a másikéval, kettő pedig eltakarta a testüket. 
12Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, 

nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. 
13Ilyenek voltak az élőlények: külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az 

élőlények között mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből 

villámok cikáztak. 14Az élőlények úgy suhantak ide-oda, akár a villám. 
15Amint néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az 

élőlények mellett, mind a négy előtt. 16A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy 

ragyogó drágaköveknek látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy 

készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. 17Amikor 

jártak, négy irányban tudtak menni; nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. 
18A kerekek abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs 

körös-körül tele volt szemekkel. 19Amikor az élőlények jártak, a kerekek is 

jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is 

fölemelkedtek. 20Ahová a lélek akart menni, oda mentek: oda, ahová a lélek 

akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a 

kerekeket. 21Ha azok jártak, ezek is jártak, ha azok megálltak, ezek is megálltak; 

és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények 

lelke irányította a kerekeket. 
22Az élőlények feje fölött mintha boltozat lett volna, amely félelmetesen 

csillogott, akár a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. 23A boltozat alatt ki voltak 

terjesztve szárnyaik, egyiké a másiké felé. Mindegyiknek volt másik két szárnya 

is: ezekkel eltakarták a testüket elöl is, hátul is. 24Amikor jártak, olyannak 

hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása, mint a Mindenható 

hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, 

leeresztették szárnyaikat. 25És egy hang hallatszott a fejük fölött levő 

boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. 26A fejük fölött levő 

boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig 

emberhez hasonló alak látszott. 27Ezüstösen csillogónak láttam: derekától fölfelé 

úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha 

fényözön venné körül. 28A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a 

szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az ÚR 



dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy 

valaki megszólal.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Ezékiel látomása: https://www.youtube.com/watch?v=saM6XCj9mWI (a linkre 

kattintva megelevenedik előttünk mindaz, amiről olvastunk) 

Hallottuk, láttuk, előttünk van a szöveg és előttünk van a kép, mégis nagyon 

nehéz felfogni ésszel, szemmel, pontos híradás után magunk elé képzelni mit is 

láthatott Ezékiel. Mert, ami már ilyen magasságokról beszél Istennel 

kapcsolatban ott az ember csak feltételezhetően következtethet arra, hogy 

hogyan is nézett ki…, megtanulhatja és hozzá olvashat, hogy mi mit 

szimbolizál, de a lényeget az Isten dicsőségét sem a legfejlettebb informatikai 

eszközökkel, sem a kommentárok segítségével nem tudjuk visszaadni.  

 Ezékiel név jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket, Isten megerősít. 

 Az első dátum 30.évről beszél, ez a pappá szenteléshez szükséges kor. 

4Móz4,30: „30Harmincévestől fölfelé az ötvenévesekig vedd számba őket, 

minden hadkötelest, hogy szolgálatot végezzenek a kijelentés sátránál.” 

 Ekkor hívta el az Úr prófétává Ezékielt. Kb.Kr.e. 593.és 571-ig végezte 

szolgálatát. Isten népe Babiloniában volt fogságban, egy tömbben éltek, nem 

úgy mint az asszír fogság idején, ahol az volt a lényeg, hogy minél jobban szét 

legyenek szórva és beleolvadjanak az ott élő nép közé. Itt viszonylag 

nyugalomban élhettek egy idegen földön, de másokért kellett dolgozniuk.  

Ezékiel Jójákin király idejében prófétált.  

Kébár folyó-mesterséges csatorna volt az Eufrátesz folyóból indult ki 

Babilonnál és az Eufráteszbe tért vissza. A látomást Ezékiel a gyülekezet 

jelenlétében kapta, megnyílt az ég és isteni látomásokat látott.  

https://www.youtube.com/watch?v=saM6XCj9mWI


Ez a „LÁTTAM” végigkíséri az egész látomást. Valamint a hasonlítás: olyan 

mint, hasonló mint, vagy valamilyen formájú.…a látomást látva nehezen 

fogalmazható meg mindaz, amit lát és hall. Nem tudja visszaadni egészében azt, 

ami előtte van.  

5Móz 29,28: „28A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok 

pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek 

minden igéjét.” így kijelentéssé válik számunkra is ez a látomás.  

Kedves Testvérek! Isten megjelenését erős, északról jövő szélvihar kíséri.  

Az ezüstös csillogás- egy ókorban ismert ötvözet fénye: 4/5arany, 1/5 ezüst. 

Az egész leírás alulról felfelé haladva mutatja be az isteni dicsőség részeit: 

trónhordozó lényeket, és emberi alakot, aki a trónon ül.  

Az említett lények itt nem kérúboknak vannak nevezve- emberhez hasonló 

alakjuk volt. A lények már arra mutatnak, hogy milyen hatalmas az, akit 

hordoznak. Később a 10.fejezetben ezek a lények kéruboknak vannak nevezve. 

Kérubokkal találkozhatunk még a paradicsomi kiűzetés alkalmával, valamint a 

Jelenések könyvében, ők voltak azok, akik legközelebb tartózkodhattak 

Istenhez.  

 A négyszárnyú és emberalakú lények babiloni képeken az égboltozat négy 

sarkát tartják. (22.v. is) A négy világtáj urát, az egész világ Urat szolgálják.  

4-es szám-teljességet fejez ki.(Zakariás, Dániel) 

A trónon ülő Úr mindent lát. 

Bármilyen irányba tudnak menni, a lélek irányítja őket.   

22.v.-től az Úr dicsőségének megjelenése. Az egész 1. fejezetben a legfontosabb 

az, Aki a trónon ül. Emberhez hasonló, de nem ember, hanem Isten. Isten a saját 



képére teremtette az embert. Áldás azt látni, hogy a bűneset utáni emberrel is 

vállalja a közösséget a bűnös emberrel.  

Az égboltozat olyan, mint a jég csillogása: Palesztina területén a jég nagyon 

ritka és félelmetes jelenség volt, úgy hitték, hogy Isten leheletéből keletkezett. 

Hitük szerint a boltozat ettől lett szilárd, és így az égi óceán vize nem 

zúdulhatott le a földre. Egy újabb híradás szerint Izráel Isten „lába alatt 

zafírkőféle volt”=lazúrkő-sötétkék, fehér szívű foltokkal, aranyszínű 

pikkelyekkel. 

2Móz24,10: „10Látták Izráel Istenét: Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, 

mint maga az ég.” 

A jegesen csillogó boltozat fölött volt a trón. S nem hagyhatjuk figyelmen kívül 

a szivárványt, ami mindenkor a szövetségkötést, az ígéretet hirdeti az 

irányunkba. S még mindig tart ez a szövetség. Még mindig tart a kegyelem és az 

Isten hűsége.  

A trónon emberhez hasonló alak ült: deréktól fölfelé. A trónon ülő élő Urat 

hordozzák a lények. Ez az Úr nem szobor, nem egy bálvány, hanem hatalommal 

rendelkező Király. Az Úr uralkodik minden felett, mindent lát és mindent tud. 

Ha már a lényeknek szinte leírhatatlan erejük van, akkor mekkora lehet annak a 

hatalma, aki a trónon ül. 

Ézs6,1: „1Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült.” 

Ám7,7 „7Ezt mutatta nekem látomásban az ÚR: Íme, az Úr ott állt egy meredek 

falon, függőónnal a kezében.” 

Jer1,9: „9Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta 

nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet!”  



A kerekek: bármerre mennek a lélek irányítja, a dicsőségesen uralkodó Isten 

irányítja az eseményeket-fogságban is. Látja népe nyomorúságát mindenkor. 

Tud mindenről, ami népével történik.  

 „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!”Zak2,12b) 

A mindenható hangja: 24.v 

„Az Úr dicsőségének a látványa”-nem magát az Urat látta, hanem dicsőségét. 

Ezt látva a próféta ne tud mást csinálni „csak” arcra borult. Ebben a helyzetben 

szólította meg az Úr. Isten dicsősége és nagysága ragyog fel a próféta 

elhívásakor. 

Isten szentségéről és dicsősége nem azért jelenik meg az ember előtt, hogy távol 

tartsa ezáltal önmagától az embert, hanem épp ellenkezőleg a cél, hogy közel 

vonja magához a legnagyobb bűnöst is és azután használja. S míg a próféta 

fogságban van, addig szabad arra, hogy lássa az Úr dicsőségét. Az ítélet mellett, 

és felett mindig ott van a kegyelem. Ami ragyogással célozza meg.  

Jézusban láthatjuk meg Isten dicsőségét. Benne már nemcsak emberhez hasonló 

a trónon ülő Isten, hanem emberré lett értünk. Jézus maga mondja a 

tanítványoknak: „Aki engem lát, látja az Atyát”(Jn14,9b) Nyisd hát ki szemet és 

az újszövetségi igén keresztül lásd meg ki az, aki érted adta az életét. Ámen   

  

Ének:241:1 „Szent vagy örökké…” 

Újszövetségi igerész: Márk evangéliuma 15,33-41 

„33Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. 
34Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Elói, elói, lámá sabaktáni! – ami ezt 

jelenti: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? 35Néhányan az ott állók 

közül, amikor ezt hallották, így szóltak: Íme, Illést hívja. 36Valaki elfutott, és 

ecettel megtöltve egy szivacsot, nádszálra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: 

Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt? 37Jézus pedig hangosan felkiáltva 

kilehelte a lelkét. 



38Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. 39Amikor pedig a 

százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: 

Bizony, ez az ember Isten Fia volt! 40Voltak ott asszonyok is, akik távolról 

figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, 

valamint Salómé, 41akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, 

és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.” 

Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Idő. Konkrét időpontok. Itt most nem visszaszámolunk és várunk a 

meglepetésre, hanem egy olyan esemény van előttünk, amiről tudtuk, hogy be 

fog következni…, aminek meg kellett történnie ahhoz, hogy az idő folytatásával 

az a reggel is eljöjjön, amely hirdette, hogy nem a halálé az utolsó szó.  

 9 óra volt, amikor Jézust megfeszítették.  

 12 sötétség 3 óráig 

            3 Jézus hangosan felkiált 

9-12-3: 3 órás különbséggel történtek az események. S már a pénteki 

bibliaórán is előjött a hármas számmal kapcsolatban, hogy isteni cselekedetre 

mutat. 

A sötétség jelzi a teljes gyászt még a természet részéről is. Hiszen délben 

világos szokott lenni, sőt a Nap olyankor áll a legmagasabban, még árnyékot is 

nehezen lehet találni, nemhogy teljes sötétséget. Amikor azt olvassuk, hogy az 

egész földön-ez jelzi Jézus halálának univerzális voltát. Kivétel nélkül 

mindenkiért meghalt az egész földön. „Úgy szerette Isten a világot….”(Jn3,16) 

Majd az Emberfia eljövetelét is jelzi ez a jelenség: „Azokban a napokban pedig, 

ama nyomorúság után, a nap elsötétedik…”(Mk13,24) 

Ámosz próféta ír hasonló jelenségről: 

Ám8,9: „9Azon a napon – így szól az én URam, az ÚR – naplementét 

idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal.” 



A sötétség Isten tette, és a szomorúságát jelzi. Ez a sötétség egyben 

szimbolizálja ennek a világnak a vakságát is. Teljes sötétség kívül és belül.  

Ezután pedig elhangzik Jézus utolsó kiáltása, ami ismert mindenki előtt a 

Zsoltárok könyvéből is. 

Zsolt 22,2: „2Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Ez a 

kiáltás a teljes magára hagyattatást fejezi ki. Régebbi hagyományok szerint 

Jézus a 22.zsoltár szavaival imádkozik a kereszten. 

Kétszer olvassuk azt, hogy hangosan felkiált. Ezzel a „hang”-gal kezdődik 

az egész evangélium:  

• „1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint meg 

van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted 

követemet, aki elkészíti utadat; 3kiáltó szava hangzik a pusztában: 

Készítsétek az ÚR útját, egyengessétek ösvényeit!”(Mk1,1-3) 

• „a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, 

benned gyönyörködöm.”(Mk1,11) 

• „7De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a 

felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”(Mk9,7) 

Márk evangéliumának az elején a hang formájában az Atya igazolja 

a Fiút és az evangélium végén a Fiú az Atyát. 

 

Márk evangéliuma az arám verziót használja, míg Máténál: „Éli, 

Éli…”szerepel, amiből jobban lehet következtetni arra, miért is gondolta a 

körülötte lévő nép, hogy Illést hívja segítségül. Feltételezhető, hogy azért adtak 

neki inni, hogy szenvedését meghosszabítsák és lássák megjelenik-e Illés, vagy 

leszáll-e Jézus a keresztről.  

A halálának a pillanata azzal van kifejezve, hogy kilehelte a lelkét. Isten 

akarata Jézus életében beteljesedik. A templom is bizonyságot tesz emellett. Már 

nincs akadály ember és Isten között. A szentek szentjét elválasztó kárpit 

kettéhasad.  



Jézus az egyetlen út. Most már szabad az út Istenhez. Nemcsak egy éven 

egyszer, hanem egy új fejezet kezdődik a történelemben. 

Róm5,2: „2Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben 

vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten 

dicsőségében.” 

Ef2,18: „Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az 

Atyához.” 

Ef3,12: „őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne 

való hit által.” 

Kedves Testvérek! Amikor Jézus kileheli a lelkét egy százados ismeri fel 

benne az Isten Fiát. Nagy felismerés ez a közvetlen közelében. A pogány 

százados előtt felragyog az isteni világosság. Nem az első kereszthalál, aminél 

jelen lehetett ez a százados. Ez az ember végignézte Jézus szenvedését és 

halálát. Ez az ember felismerte, hogy ki van a kereszten.     

Valamint megjelennek az asszonyok, sőt név szerint felsorolva, annak 

ellenére, hogy ebben az időben, nem nagy szerepet játszottak a nők. A férfi 

tanítványokat míg  az árulás, tagadás és szétszéledés jellemzi, addig a nők jelen 

vannak. Jézus kora míg különbséget tett férfi és nő között, addig magához 

Jézushoz bárki jöhet: pogány, férfi és nő egyaránt.  Márk evangéliumában 

először olvassuk, hogy nők követték. A követni alatt azt érjük, hogy mindent 

otthagytak, felvették a keresztjüket. 

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a 

keresztjét, és kövessen engem!”(Mk8,34) 

Szolgáltak neki-étel elkészítése 

Halálával is Ő szolgál az irányunkban: „Mert az Emberfia sem azért jött, 

hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 

sokakért.”Mk10,45 

Míg itt az Atya Jézust ítéli el és Őrá mond nemet, addig ez mindez értünk, 

miattunk és helyettünk történik. Jézus engedelmesen elhordozta az ítélet 



legfájdalmasabb részét is. A sötét halál volt az ára annak, hogy az irányunkba 

hirdetve legyen mindenkor a szeretet és a kegyelem világossága.  

Mi ki tudjuk mondani a századossal, hogy kicsoda Jézus? Felismerjük 

szenvedésében és halálában az Isten Fiát, aki értünk vállalt mindent. 

Állj meg lélekben Jézus keresztje alatt és mond el neki, ki Ő neked! Ámen  

Utóima: 

Urunk felfoghatatlan számunkra, hogy mit látsz bennünk, emberekben. 

Felfoghatatlan, hogy valóban létezik a szeretetnek az a fajtája, amely a kereszten 

Egyszülöttjét ítéli azért, hogy rajtunk könyörülhessen…, hogy nekünk életünk 

legyen…, hogy nekünk szabaddá váljon az út Hozzád, akit mi annyiszor 

megtagadtunk, elárultunk, figyelmen kívül hagytunk.  

Hűtlenség és engedetlenség jellemez mindnyájunkat, ha Te nem jösz ma 

is és nem tanítasz meg úgy szeretni, mint ahogyan Te tudsz. 

Urunk, Te látsz bennünket, segíts, hogy ne játszunk a kegyelmi idővel. Segíts, 

hogy megkeményedett szívünket ne a gonosz keményítse tovább, hanem Te 

lágyítsd, sőt törd fel és ajándékozz meg hús szívvel, hogy oda tudjunk fordulni a 

másik felé, akinek szüksége van szeretetünkre, segítségünkre és támogatásunkra.  

Törj Igéd világosságával utat belső sötétségünkbe, hogy gondolataink helyére 

kerüljenek, hogy kapcsolataink rendeződjenek szülővel, testvérrel, baráttal, 

munkatárssal, házastárssal és gyermekkel.  

Hadd lássunk Téged, mint szívünk Urat, aki ma is képes csodákat tenni és 

megérinteni életünk olyan területeit, ahol szükségünk van a bűnvallásra, a 

bűnbánatra és a megtérésre.  

Imádkozunk szeretteinkért, könyörgünk a  megfáradtakért, mindazokért, akik 

súlyos betegségekben szenvednek. Imádkozunk mindazokért, akik kórházban 



vannak, hogy Te légy az Ő erejük és szabadítójuk. Könyörgünk gyülekezetünk 

egységéért.  

Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: 

Áldás: „3És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a 

Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, 4és látni fogják az ő arcát, és az ő 

neve lesz a homlokukon. 5Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük 

lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak 

örökkön-örökké.” (Jel22,3-5) 

Ének: 341:1-7 „Ő Krisztusfő, te zúzott…” 


