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Előfohász: „Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a 

szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az 

evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; 

és akkor jön el a vég (Mt 24,12-14)!” Ámen. 

 

Ének: 130. zsoltár: 1-2.: „Tehozzád teljes szívből...” 

 

Előima 

Köszönjük Istenünk, hogy sok mindent tartogatsz számunkra. Szoros kaput és 

keskeny utat. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor olyan vonzó számunkra a tágas 

kapu és a széles út. Megvalljuk, hogy nincs minek örülni, amikor ránk tekintesz. 

Nincs miben gyönyörködnöd, amikor ezt a gyenge, esztelen keresztyénségünket 

megszemléled. Gyomos a mi határunk, magas kőfal a mi szívünk, istentelen és 

embertelen a mi viselkedésünk, szájbarágósan és gyanakvóan élve szolgálunk ki 

családot, munkahelyet és mindent, ami körbevesz. Érezzük, hogy fogy az erőnk, 

rugalmatlanul élünk, de szavunkat és kérésünket, csak Te hallod igazán, fenséges 

jó Atyánk. Mélységből jövünk Hozzád, és tudjuk, hogy másképp, lelkesen kellene 

élnünk, de mi már nem lelkesedünk, mert nem keresztedre, hanem önmagunkra 

nézünk. Sírunk és siránkozunk tovább, keresünk tovább, kutatunk tovább, pedig 

Te egy karnyújtásnyira vagy és vársz bennünket. Légy kegyelmes ma hozzánk. 

Üzenetedért esedezünk. Tolmácsold felénk Lelked által égi csatornádon keresztül 

a megelevenítő szót. Bátoríts bennünket, hogy ne legyünk esztelenek, sorstalanok 

és reményvesztettek. Támogass bennünket, Jézus Krisztus nevében, jöjj közénk, 

térj hozzánk, hogy mi is Hozzád térjünk. Ámen.  

 

Ószövetségi alapige: Ezékiel próféta könyve 11. fejezete 

„Azután fölemelt engem a lélek, és az Úr házának keleti kapujához vitt, amely 

keletre néz. Ott, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt. Közöttük láttam 

Jaazanját, Azzúr fiát és Pelatját, Benájá fiát, a nép vezetőit. Az Úr ezt mondta 

nekem: Emberfia! Ezek azok a férfiak, akik álnok terveket szőnek, és rossz 

tanácsokat adnak ebben a városban. Ezt mondják: Nem kell itt még házat 

építeni! Fazék ez a város, mi vagyunk a hús! Ezért prófétálj ellenük, prófétálj, 

emberfia! Ekkor rám szállt az Úr lelke, és ezt mondta nekem: Mondd meg, hogy 

így szól az Úr: Jól mondtátok, Izráel háza! Tudom én, hogy mit gondoltok 

magatokban. Sokakat öltetek meg ebben a városban, megtöltöttétek utcáit 

halálra sebzettekkel. Ezért így szól az én Uram, az Úr: Akiket városszerte 

megöltetek, azok a hús, a város pedig a fazék. De titeket kiveszlek belőle. 

Fegyvertől féltetek, fegyvert hozok rátok! – így szól az én Uram, az Úr. Kiviszlek 

innen titeket, idegenek kezébe adlak, és ítéletet tartok fölöttetek. Fegyvertől 

fogtok elesni, Izráel határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy 



én vagyok az Úr. Nem lesz fazék nektek ez a város, és nem lesztek ti benne a hús. 

Izráel határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az 

Úr, mert nem az én rendelkezéseim szerint éltetek, és nem az én törvényeim 

szerint cselekedtetek, hanem a körülöttetek élő népek szokásai szerint 

cselekedtetek. Miközben prófétáltam, Pelatjá, Benájá fia meghalt. Én pedig arcra 

borultam, és hangosan így kiáltottam: Ó, jaj, Uram, Uram, véget akarsz vetni 

Izráel maradékának?!” Akkor így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! A te 

testvéreidről, rokonaidról és Izráel egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói: 

Messzire vetődtek az Úrtól; a miénk lett, a mi birtokunkba került az ország! 

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Elvetettem őket messzire a pogányok 

közé, szétszélesztettem őket más országokban, de én vagyok a szentélyük egy kis 

időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Ezért mondd: Így szól az én 

Uram, az Úr: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból 

az országokból, amelyekbe szétszéledtetek, és nektek adom Izráel földjét. És ha 

hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy 

szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a 

kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, 

törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük 

leszek. A szívről pedig így szól az én Uram, az Úr: Akiknek a szíve a förtelmes és 

utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom! Ekkor a 

kerúbok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izráel Istenének a dicsősége 

pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt azon a 

hegyen, amely a várostól keletre van. Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt a 

káldeusok földjére a fogságban élő néphez, látomásban, Isten lelke által. Azután 

eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. Én pedig elmondtam a fogságban 

élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem.” 

 

Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

1-13. versek 

A 25 tagú tanácsadó testület vérlázító gondolatai mögött a pusztulás áll. A 

városatyák bizonyítani akarják, hogy a fazék és a hús összetartozik. A név szerint 

megemlített két férfiú vezéralakjai lehettek a városnak, de rossz tanácsadóknak 

bizonyultak. Neveik jelentése: JAAZÁNJA (= hallgasson meg az Úr!) és PELÁTIA 

(= az Úr a szabadítás) egyáltalán nem támasztják alá szolgálatukat. Ártalmas 

rágalmazói Istennek és az ő szent népének. A rossz tanácsadót nem hallgatja meg 

az Úr, hanem elveti. A rossz tanácsadó nem az Úr általi szabadulást 

szorgalmazza, hanem a saját útját forszírozza. Rossz tanács tartalma: meg kell 

menekülni az Úr haragjától. Rossz tanács tartalma: el kell iszkolni. Az ember nem 

tudja elfogadni Isten ítéletét. Mi sem tudjuk. Kapaszkodókat keresünk, és 

tanácsadókat kutatunk saját igazolásunk megtámogatására. Ezt nem szabad. Ez 



ítélet alá esik. Isten Igéje megmásíthatatlan. Ezékiel próféta szava megáll, mert az 

Úr Igéje. Az Úr szava mindörökké megáll. A rossz tanácsadás vérlázítás.  

Az ÚR szava pedig ellenáll a tanácsadóknak. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen 

vérontásról ír. Megindul a háború. Feltételezhető, hogy elhatározzák, a babiloni 

sereggel harcolni fognak, és ezzel a népre újabb terheket rónak. Ijesztgetik őket. A 

gyors halál Isten látható büntetése. A Riblában történő halálos ítélethozatal jelzi, 

hogy a félelem a haláltól rátelepszik a népre.  

„Babilónia királya Cidkijjá fiait a szeme láttára ölette meg Riblában, és 

megölette Babilónia királya Júda valamennyi nemesét is (Jer 39,6).” 

„Babilónia királya Cidkijjá fiait a szeme láttára ölette meg, és Júda összes 

vezéreit is megölette Riblában. Azután Cidkijját megvakíttatta, majd bilincsbe 

verette, és úgy vitette el Babilonba, és börtönben tartotta halála napjáig (Jer 

52,10-11).” Isten ítélete halálhörgés és siralom. Istennél van a szabadulás. Egyedül 

Ő ment meg. Senki sem tud az Ő ítélete elől elmenekülni. Még a maradék is alá 

van vetve Isten ítéletének. Senki sem ússza meg. Senki sem menekül meg. Senki. 

Jó ezt tudatosítani. Mindnyájan Isten ítélete alá esünk, aminek nekünk vagy 

valaki másnak eleget kell tennünk. Semmiképpen nem tudunk eleget tenni. Mi 

napról napra szaporítjuk a bűnt. A hit elvégzőjére és bevégezőjére van 

szükségünk. Jézus a Szabadító.      

  

14-21. versek 

A próféta először is felsorolja honfitársait, rokonait és Izráel egész házát. Azokat, 

akik Babilóniában vannak, akik távol kerültek a hazájuktól. Akiknek otthon nem 

maradt semmi. Csak a temetőkertben lévő kövek jelzik, hogy őseik ott 

nyugszanak. A földet és a házat elveszítve mégis joguk van arra, hogy 

legközelebbi rokonuk visszavásárolja. Isten és a szent föld összetartoznak. Isten 

és a nép összetartozik. A rokon, a családtag, az egész nép összetartozik és az Úr 

egymásra bíz bennünket. Az Úr figyelmeztet! „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Ne várj, 

míg fel kell majd a nap, hanem tégy testvéredért! Tégy embertársadért! Tégy 

azokért, akik a tieid! Tégy, és légy igazi társ, gyermek, családfő! Tégy és adakozz! 

Vigyázz rá, ha mindenéből kivetik is, te ott légy! Tégy azért, hogy vagyona, neve, 

hite fennmaradjon. Vásárold vissza a vagyont és ne pazarold el, ami a tied is. Az 

örökség gyarapítása – legyen az hitbeli vagy pénzbeli –, a te feladatod is. Sajnos, 

az otthon maradottak nem így gondolkodnak. Ők távol kerültek az Úrtól! – ez a 

közvélemény. Foglyok lettek, és eltávolodtak. Nem szabadok, nem azt csinálják, 

amit akarnak, hanem amit kell. Parancsolnak nekik. Életük korlátozott élet. Új 

szabályok, új rendeletek, új parancsok sorozatát élik át. Mivel az Úr és a föld 

összetartozik, ezért idegen földön nem lehet az Urat tisztelni. Csak azok a 

bűnösök, akiket az ítélet utóért.   

 Milyen téves nézet! Milyen téves gondolkodás! Egy kis lányból 

felcseperedett erős asszony mesélte el nekem, aki a csehországi deportálások 



elszenvedője volt, hogy amikor kikerültek, akkor maga is megdöbbent, hogy 

milyen nagy áldás volt számukra, amikor édesapjuk minden este felolvasott a 

Szentírásból és a Szikszay féle imádságos könyvből imádkozott, mert a távolban 

az ige volt az, ami megerősítette őket, és az Úr hozta őket haza. Oda, ahonnan 

elvezették, kivezették, és amiről álmodni sem mertek, azt cselekedte a 

mindenható Isten. Hazahozta őket. Az Úr lett a szentélyük. Mit jelent ez? Több 

szempontból is megközelíthető ez a gondolat. Először is igaz, hogy Ő szórta szét 

őket, és messze vannak a templomtól, nem mutathatnak be áldozatokat, de nem 

vetette el őket. Lehet tisztelni az Urat. A Kebár folyó mellett is szólhat a zsoltár, 

felcsendülhet az imádság, énekelhetnek és Igét olvashatnak. Van rá lehetőségük! 

Sőt, igazából nekik van rá szükségük. Megtarthatják parancsolatait, ünnepelhetik 

a szombatot, és gyakorolhatják továbbra is a körülmetélkedést. Mindent szabad, 

ami lelkük épülését szolgálja. Nekünk is van olyan gyülekezeti tagunk, aki a 

Csehországi részeken konfirmált, és ott az idegenben tett bizonyságot hitéről 

drága anyanyelvén. Rozsnyón volt olyan gyülekezeti tagunk, akinek minden 

héten gyermekén keresztül küldtük az igehirdetést Angliába, és azzal bíztattuk, 

amikor kis unokájára vigyázott. Isten támogat és buzdít, akár hol is vagy, hogy 

szólj hozzá, beszélj vele önmagadról, helyzetedről, lelki állapotodról. Nem az a 

lényeg, hogy hol vagy, hanem igazából érzed-e szükségét annak, hogy 

megérintsen és átöleljen az Úr szeretete. Érezni jelenlétét az idegenben nagy 

áldás. Érezni Istent a nehéz pillanatokban nagy erő, nagy kiváltság. Érezni az 

Urat minden élethelyzetben valódi kis szentély.  

A második nézet a kis szentéllyel kapcsolatban, hogy mindez nem fog soká 

tartani. Kis időre esett ez meg velük. A kis idő ebben az esetben 70 esztendő. A 

babiloni fogság ideje kis idő. Izráel történetében egy jelentős időszak, a 

figyelmeztetés ideje, de csak 70 évig tartott. A kis időszakok, nehézségek az 

életünkben. Isten megmondja, hogy Ki lesz velünk akkor is. Ő lesz a mi 

szentélyünk. A kis idő, a kis időszak számunkra nehéz és kibírhatatlan, de ha Ő 

nincs, nem ér véget, nem alakul másképp a helyzetünk, nem változik jóra a 

sorsunk. A kis idő a megpróbáltatás ideje. Jézus ígérete szerint: Az utolsó 

napokban is a választottakért rövidülnek meg ezek a napok. Őmiattuk alakul 

úgy, hogy rövidebbre fordul. Értünk, választottakért. 

Ebben az időszakban ugyanis Isten valami másra figyel. Mást kínál. Ebben 

az időszakban a megpróbáltatás idején változik az ember. Más szívet, új szívet 

cserél. Szinte láthatatlanul. Szinte varázslatosan, magától. A kegyelem által, 

amely hordoz, ápol és eltakar. A kőszív helyett, amely eddig mindent elutasított, 

Isten hússzívet ad. Az engedelmesség lelkületét. Isten akarata ugyanis mérvadó: 

Helyreállítani a megromlott kapcsolatot. Helyretenni a dolgokat. Helyrerakni a 

szövetséget. Népe és mennyei Vezetője így talál újból egymásra. Isten és a nép 

között helyreáll a szövetség. Egyetértésre jutni az Istennel. Egy nevezőre jutni az 

Úrral. Egy irányt képviselni az Atyával. Egy közös utat járni a Mesterrel. Egy 



szoros kapun és keskeny úton haladni a Szentlélek Isten vezetésével. Belsőleg 

mássá lenni. Belsőleg megváltozni. Belsőleg átalakulni. Aki házat és hazát cserél, 

szívet is cseréljen. Ez az Úr célja. Ha ez megtörténik, haza lehet menni. Újból 

megajándékozottá válhat az ember. A tékozló fiúból újból gyermek lehet. Nem 

béres, hanem hazatalált fiú. Az Atya hazavár. A Szentföld, az Úr földje haza vár. 

Változzunk el elménknek megújulásával, változzunk meg az Úr által felkínált 

szívcserével, mert nem lehet egy életen át belsőleg szenvedni, kudarcot vallani, 

önmarcangolóan élni. Élj ma a lehetősséggel. Élj ma lehetőséggel, hogy holnap ne 

kelljen mindent megbánnod és ítéletként venni az Úr ajándékait. Élj ma a 

lehetősséggel, hogy áldott eszköz légy Isten kezében és hazatalálj Őhozzá, ahol 

mindig béke és szeretet honol. 

 

22-27. versek 

Ezzel a gazdag ígérettel Ezékiel próféta szavai az ítéletről megpecsételődtek. Az 

Úr királyi széke, Isten dicsősége eltávozik. Ez a dicsőség Isten népével járt-kelt a 

Sínai szövetségkötés idejétől: „mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai-hegyre. 

Hat napig borította azt felhő, majd a hetedik napon magához szólította Isten 

Mózest a felhő közepéből (IIMóz 24,16).” Most Isten elhagyja azt az építményt, 

amelyik hálából építetett, és így közönséges épületté válik. Az Úr temploma 

kiürül, de nemcsak a nép hagyja el Urát, hanem Ura is kivonul dicsőségével 

onnan, ahol nevét tisztelték. Lesújtó látvány, félelmetes érzés. Isten kivonul népe 

életéből. Elhagyja őket. Milyen fájdalmas. Mennyi szép érzék kellett ennek a 

kapcsolatnak az ápolásához és most mindennek vége. Ezt a kivonulást, 

eltávolodást érezte a mi Urunk a kereszten is. Az Ember Fia, Isten Báránya, Aki 

életét adja a juhokért. Az elhagyatottság érzése. A kivonulás állapota. Fájdalmas 

út, amikor az Atya úgy dönt, hogy most már nincs itt a helyem. Elköltözöm, 

elhagyom a választott várost. Fájdalmas és lesújtó, ahogyan dönt, de egyedül ez 

a döntés menti meg a népet. A magára maradt, vérrel verejtékezett, fohászkodó 

Krisztus személyének a gyötrődése, Akit az Atya elhagyatottsága a halálba taszít. 

Ő hordozza az ítéletet testében és teszi ezt a megújító kegyelme, hűsége és 

szeretete által. Ez az ezékieli látomás. De az Újszövetség számára Krisztus műve 

valóság, mert áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.  

       

Közének: 130. zsoltár 3-4.verse: „Én nékem reménységem…” 

 

Újszövetségi alapige: Galatákhoz írott levél 3, 1-5 

„Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus 

Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném 

megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy a hit 

igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek 

el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? 



Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas 

erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének 

hallása által teszi-e ezt?”  

 

Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Pál apostol indulatosan és nagyon őszintén beszél a Galaták közösségeivel. 

Esztelennek mondja azokat, akik között hirdeti Isten Igéjét. Esztelennek nevezi 

azokat, akik között szól Jézus Krisztusról. Esztelennek nevezi azokat, akik 

fontosak számára, mert kérdéseiben, kérdésfelvetéseiben, ott van a 

Pálfordulásnak a lehetősége. Első üzenete Isten Igéjének a Lélek által éppen ez. 

Ne csak a szíveteket használjátok a hit dolgában, hanem az eszeteket is, hogy 

egészségesek maradjatok. A lelki C-vitamin a Lélek általi ige, amely 

gondolkodásunkat, életvitelünket teljesen megfordítja és átformálja. A Galaták 

ugyanis belebetegedtek a törvénybe. Belebetegedtek a regulába, a 

parancsolatokba és a szabályokba. Örökletes betegsége a keresztyénségnek a 

szabály. Mindent azonban nem lehet leszabályozni. Mindent nem lehet 

megmagyarázni. Mindent nem lehet kézzel foghatóvá tenni. Bölcstelen életvitel 

az, amelyik nem akar kigyógyulni saját betegségéből. Az evangélium nem 

törvény. A törvény pedig nem evangélium. Mit kell meglátnia a Galaták 

közösségeinek? Mit kell meglátnia a mai embernek? Az igazi állapotát. Csak 

akkor térsz meg Istenhez, ha felhagysz önmagad igazával és mások 

hibáztatásával. Vakok vagyunk mindaddig, míg olyanhoz ragaszkodunk, ami 

nem lényeges. Az igazság megértése, kinyilatkoztatása a Lélek által történik. 

Amikor Isten Lelke megmutatja bűneinket, meggyőz bennünket, engedi 

felismerni, hogy mennyire szemfényvesztőek voltunk, mennyire görcsösen 

ragaszkodtunk ahhoz, ami másodlagos.  

 Kedves testvérem! Ne gondold, hogy te már mindent jól tudsz, hanem 

inkább állj ellen a gonosznak. Ne gondold, hogy semmiben sem kell változnod. 

Ne gondold, hogy már nem kell tanulnod, mert akkor olyan vagy, mint a „bölcs” 

Bálám, aki meghalt volna, ha szamara nem okosabb nála. (ld. 4Móz 22,33) Amíg 

ugyanis úgy gondolod, hogy te már eleget láttál, és elég sokat tudsz, addig csak 

magadra nézel és legyőzhető vagy! Legyőzhető! Isten pedig legyőzz, mert ő 

hatalmasabb, a mi szívünknél. Égesd bele a lelkedbe a legfontosabb üzenetet: 

„Nélkülözhetetlenül szükséged van Rá és az Ő Lelke vezetésére.” Meg kell 

értened, hogy Isten védelmező figyelmeztetése Pál apostolon keresztül mérvadó 

és szükséges. Ne gondold, hogy a neked kárt okozó dolgok majd csak úgy 

kikerülnek téged. Neked kell felismerni őket és tudatosan elkerülni azokat Isten 

Lelke segítségével! Akár önsajnálkozó gondolatokról van szó, akár szennyes 

dolgokról, amiket az interneten találsz, akár rosszra vezető kapcsolatokról, akár 

jónak látszó, de valójában veszélyt rejtő lehetőségekről, meg kell hoznod a 

kemény döntést. El kell szakadnod tőlük, méghozzá örökre! Még ha nem is 



könnyű megtenni, meg kell tenni, és később hálás leszel érte, hogy megtetted. A 

te beismerő vallomásodra van szükség. Ahogyan Pál is megtette, ahogyan Pál is 

megfordult. Ő felismerte, hogy merre tartott és merre akarja vezetni Isten. Isten 

Lelke által, egyedül Ő tudja, hogy mi válik a javadra. Egyedül Ő látja, hogy mi a 

legeredményesebb dolog, amit tehetsz, bármiben is légy. Miért vágysz másra, 

törvényekre és regulákra, amelyek mentén úgy érzed, hogy rendszerbe 

foglalhatod a te hitedet? Miért vágysz arra, hogy tegyél azért, amit Isten már rég 

megtett helyetted Jézus Krisztusban? Miért vágysz arra, hogy szaporítsd a szót, 

amikor Isten tudja, hogy mi van a te szívedben, mert Ő vesék és a szívek 

vizsgálója. Miért vágysz arra, hogy alamizsnádat mindenki lássa, és közben 

kürtöljék adományodat és megveregessék vállad, amikor Isten titkon megfizet 

neked mindenért, amit az Ő dicsőségére és embertársaid javára tettél? Miért 

vágysz arra, hogy neked legyenek hálásak az emberek, ne pedig Veled együtt 

annak az Istennek adjanak hálát, aki mindenhez erőt és bölcsességet adott? A 

Szentlélek Isten legyen a te legjobb barátod, drága testvérem, hogy ne légy 

esztelen. Ő legyen a te Pártfogód, hogy a Lélek szerint élj, és ne a test szerint. Add 

át az életed feletti irányítást a Léleknek. Aki ugyanis nem ezt teszi, az a Szentírás 

alapján hasonló a részeg emberhez. A részeg emberről pedig azt szokták 

mondani: „alkoholos befolyásoltság alatt áll.”  Ezzel szemben Pál apostol arra 

tanít: „Teljetek meg Szentlélekkel”, hogy az esztelenség és a részeges állapot 

elmúljon. Ha Isten tetszésére akarsz élni, kedves testvérem, akkor folyamatosan 

Isten Szentlelkével betöltekezve kell lenned. A Szentlélek a melléd kirendelt isteni 

személy, Ő Jézus jelenléte veled és benned. Ő megtanít, és meg akarja neked 

tanítani, hogy hogyan élj. Ez azt jelenti, mindennap meg kell jelenned az órán, 

nem csupán időnként. A jó tanár célja, hogy tudásvágyat ébresszen benned. b, A 

jó tanár célja, hogy megtanítson a kutatásra és a dolgok megtevésére akkor is, 

amikor már nem lesz ott melletted. A jó tanár célja, hogy készséget teremtsen 

benned arra, hogy a tanultakat a gyakorlatba is átültesd. A te tankönyved a 

Szentírás, amit Ő jelöl ki, mert abban megtalálsz minden választ és útmutatást. 

Azt akarja, hogy benne keress minden ismeretet, amire szükséged van. Benne 

keress megoldást arra, amit problémaként élsz meg a hétköznapokban és 

szembesülsz vele. A Biblia a Szentlélek általi térkép, ami sohasem fog rossz 

irányba vezetni. Az esztelen galaták közösségei vaktérképek voltak, ők nem 

tudtak és nem akartak tájékozódni. Tanítómestered azt akarja, hogy tájékozódj, 

hogy növekedj azáltal, hogy követed Jézust. Kiégtél? Elfáradtál? Rossz útra tértél? 

Vakvágányra jutottál? Úttalan ösvényen tekeregsz? Kérj Igét a szívedbe az Úrtól! 

Kérj üzenetet, mennyei erőt ahhoz, hogy ne keljen az Úrnak olyan keményen rád 

szólnia, mint Pál apostolnak a Galatákra. Ébrezgesse lelkedet a Szentlélek Isten, 

Aki hatalmas erővel munkálkodik közöttetek és kész megváltoztatni mindent, 

amit eddig tettél vagy épp nem tettél meg.   

       



Utóima: Imádkozzunk olyan lehajló látásért, amelynek fontos a Krisztus áldozata. 

Hadd tudjuk átértékelni a názáreti Jézus szolgálatát felénk, és lerakni a 

megigézett múltunkat. Szükségünk van Pál apostol kérdésfelvetéseire, mert csak 

azok ráznak fel bennünket. Önmagunktól nem ocsúdunk föl abból a lelki 

taposómalomból, amiben vagyunk. Bízd életedet Krisztusra, add fel életed 

legfontosabb szabályait, mert egyszer csak meglátod, hogy a zsákutcáidból nincs 

menekvés. Nem mindegy, hogy a főúton vagy zsákutcában leledzel. Az 

imádkozás óráit használjuk fel arra, hogy könyörögjünk vezetőink tanácsadóiért, 

és bízzuk Jézusra mindazt, amit mi nem tudunk megoldani. A városatyáink 

szidalma helyett tartsunk mély önvizsgálatot, hogy mi hol tartunk. Imádkozzunk 

azért, hogy rövidüljenek a napok a választottakért, és az Úr jöjjön el minél előbb.   

 

Úri ima: Mi Atyánk… 

 

Áldás: „Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat! 

(Józs 23,11)?” Ámen. 

Ének: 230. dicséret: „Áll a Krisztus szent keresztje…” 

Túrmezei Erzsébet  

Sírfelirat 

„Volt valaki: unott és fáradt, 

beteg, merengő, szüntelen. 

Csak néha fogták meg a lázak. 

Nem ismered?” – Nem ismerem. 

– 

„Volt valaki: keresett egyre 

és soha semmit nem talált. 

Azért vált egyre könnyesebbre, 

azért szerette a halált, 

azért volt minden álma, vágya 

a semmi és végtelen! 

Mintha most is előttem állna… 

Nem ismered?” – Nem ismerem. 

– 

 

 

 

 

„Most már halott. A sírkövére, 

kért, írj te néhány mondatot. 

Talán emlékszel a nevére… 

Remélte, hogy meghallod.” 

– Jó. Ráírom: Én: aki voltam. 

Meghaltam. Elvégeztetett. 

Halál voltam, jobb nekem holtan. 

Megismertem az életet, 

a Krisztust. Éljen Ő helyettem. 

Testem, lelkem reáhagyom. 

Legyen Ő minden mindenekben. 

– Jó lesz-e így? 

„Jó lesz nagyon.” 


