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Textus: Ezékiel próféta könyve 37, 1-4 

„Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. 

Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy 

nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte 

tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, 

Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: 

Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét!“ 

 

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Ezékiel próféta egy hatalmas völgyben találja magát, ahol már nem az 

embereknek, hanem a csontoknak kell prófétálnia. Egy olyan völgybe került, ahol 

temetésre készülnek. Egy olyan völgy a helyszín, ahol sok csont volt és már 

nagyon szárazak voltak.  Sok csont, sok nagyon száraz csont. Élettelen életek. 

Halott lelkek, akik nem látják a hazafelé vezető utat. Olyan életek, akiknek 

nincsen reménységük. Hány ilyen családtaggal találkozunk nap mint nap. 

Elszáradt csont az egész élete. Eledele a hamis reménység. Eledele a csüggedés, a 

keserű füvek. A mi pozsonyi völgyünkben is bizony sok ilyen elszáradt csonttal 

találkozhatunk. Élő halott Izráel háza, élő halott minden közösség, amely nem 

Isten kenyerén táplálkozik és nem Isten tenyerén van naponként hordozva. 

Bennünket is nagyon bánt, nekünk is nagyon fáj, amit Ezékieltől kérdez a 

mindenható Isten: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Isten mindig az 

övéitől kérdezi meg, hogy Te milyen esélyt látsz arra, hogy férjed, gyermeked, 

családod, házad népe életre kel-e? Milyen esélyeket latolgatsz? Milyen azoknak a 

reménysége, akik bizakodnak, akikre az Úr prófétai feladatot bízott. Vajon a te 

feladatod is az lesz, mint Kanizsay Dorottyáé volt? Neked is csak temetni kellesz? 

Sírba száll veled a te reménységed is, ahogy Jób írja könyvében? (Jób 17)  

 Ezékiel jól tudja, hogy nem Tőle függ a csontok megelevenítése. Ezékiel jól 

tudja, hogy addig nem lesz igazi húsvétja senkinek, amíg Isten nem szól, amíg 

Isten nem cselekszik. Milyen őszinte Ezékiel: Ó, Uram, Uram, te tudod. Bizony, 



milyen nagy áldás, hogy minden emberi erőfeszítés nélkül Ezékiel egész Izráel 

házát, egész közösségét, egész gyülekezetét, egész háza népét, saját életét Isten 

kezébe helyezi. Te tudod, Uram. Látjuk a csontokat, látjuk a sok elszáradt csontot 

közöttünk, látjuk, hogy mennyien a halál és a pusztulás erői igája alatt 

raboskodnak, de látásunk csak akkor lesz teljes, ha Isten szól, és szava tetté 

formálódik. A mi gyönge, halk szavunk akkor lesz erős, ha Isten szól: mond 

nekik. Akkor halják meg a csontok az Igét, amikor Isten csontjainkba rekesztett 

tűzként hangzik. Amikor Isten új ruhát, új szívet, új vesét akar gyermekeinek 

ajándékozni. Úgy kell prófétálnunk drága testvérek, a mai völgyben lévő 

csontoknak, ahogyan Isten megparancsolta nekünk. Nem szabad, hogy egy 

jótányi is elvesszen belőle. Nem szabad, mert az ég és a föld elmúlnak, de Isten 

beszéde mindörökké megmarad. Isten szava nem tér vissza üresen, és jaj annak a 

prófétának. Izráel háza végről beszél, elszáradt csontokról, elveszett 

reménységről. Isten pedig új kezdetről. Izráel háza temet, Isten azonban életre 

kelt. Izráel háza elveszettnek érzi magát, Isten azonban a valódi megtalálás 

örömét hirdeti. Izráel háza úgy érzi, hogy elszunnyadt őrizője, Isten azonban 

biztosítja, hogy ő nem alszik, és nem szunnyad, mert folyton folyvást 

munkálkodik. Álljunk be ma az Úr szőlőskertjébe és prófétáljunk. Fogjuk meg a 

munka végét és szeressünk, mert a megelevenítő Lélek első gyümölcse a szeretet. 

Ámen.  

Imádság 

Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten, köszönjük, hogy egydül Te segítesz minket 

minden ügyünkben. Ma is adtál jó időt és kellő erőt. Csak Te vagy győzhetlen 

fegyverünk, pajzsunk, kőfalunk és minden reménységünk! Itt ezen a helyen is 

tudunk segíteni és önkéntességet vállalni. A száraz csontok felett is lehet Lélekkel 

és értelemmel szolgálni. Véghetetlen irgalmas szívedből cselekedd meg, hogy 

áldott napot töltsünk együtt és Veled. Alig várjuk, hogy ilyen formában is segíts 

nekünk. Ne nekünk, ne nekünk, Urunk, adj tisztességet, de szent nevednek 

szerezz örök becsületet! Minket azért áldj meg, hogy mindenkor hívjunk 

életünkbe, mint szívünk Urát, és bízzunk tebenned most és mindörökké! Ámen. 


