
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.”  
A 2017. év igéje: Ez 36, 26a 

 
Egy szervátültetés soha nem egyszerű dolog és azt sem mondhatjuk, hogy koc-
kázatmentes lenne. Nagyon sok dolog kell, hogy passzoljon, hogy az átültetés 
egyáltalán elvégezhető legyen, a sikerességéről nem is beszélve. A 2017. év igé-
je nem kisebbet ajánl fel számunkra a próféta tolmácsolásában, mint hogy új 
szívet ad. Már az év elején önvizsgálatra indít ez az ige, hiszen ha valamiből új 
kell, azt jelenti, hogy a régi már használhatatlan, de mindenképpen azt, hogy 
már viseltes. De hogy miért is kell új szív? Ezt mindenkinek magában kell meg-
válaszolnia! Milyen volt a szívünk az előző évben? Szerette a másikat, vagy 
álnoksággal volt tele? Hitt az Isten szavának, vagy volt idő, amikor elfordult 
tőle? Előzékeny volt a másikkal, vagy mindig csak a maga hasznát nézte? Meg-
bocsátó volt, vagy inkább a másik elleni indulatokkal volt tele? Milyen volt a 
szívünk az előző évben? Fontos kérdés, de az még inkább meghatározhat most 
bennünket, hogy az önvizsgálat után tiszta lappal indulhatunk. És ki ne élne ez-
zel a lehetőséggel? Hiszen szilveszter éjszakáján talán a legnépszerűbb hagyo-
mányok egyike, hogy fogadalmakat teszünk a következő évre. Mit teszünk, és 
mit nem teszünk meg. Új év, új esély, tiszta lap. Bár tudjuk, hogy ez a lelkese-
dés talán kitart egy hétig és utána újra várhatunk egy újabb évet, egy újabb foga-
dalomtételt, de mégis, ennek ellenére sok ember ígér meg dolgokat szilveszter 
éjszakáján. Az emberi fogadalmakkal ellentétben Isten fogadalma nem csak ide-
ig-óráig, nem csak pár napig tart, hanem egész évre, sőt élethosszig adja ígére-
tét: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” Egy olyan szívet, ami 
képes átformálni bensőnket. Ami képes szeretetet adni a másiknak, békességet 
teremteni, megbocsátani. Hogy mindez valósággá legyen, hogy a kapott szívet 
befogadja a szervezetünk, ne dobja ki, ahhoz az kell, hogy a bensőnk megújul-
jon. Ezért ad belénk új lelket az Isten. Hogy a szív valóban életté váljon ben-
nünk. Olyan életté ami képes megszabadítani bűnös szokásainktól, képes békes-
séget teremteni, a békétlenségben, képes a szeretetlenséget szeretetté formálni. 
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” A 2017. év első ígérete Isten-
től! Kell ennél több?         
 

Horváth-Csitári Boglárka 
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A 2017-es év a reformáció félévezredes jubileuma – gyülekezeti felkészülé-
sünk során az elmúlt években megemlékeztünk Lutherről és műveiről, éne-
keiről, valamint munkatársairól és a reformáció német és hazai kulcssze-
replőiről. Az ünnepi évben sem az egyszerű múltidézés, hanem az evangéli-
kus közösség ma is élő, megelevenítő öröksége áll majd a középpontban: 
hitvallók, tevékeny és szolgáló életű evangélikusok, követhető és inspiráló 
életű és hitű hittestvéreink. Ez a megemlékezés pedig akkor lesz teljes, ha 
mi is részeseivé lehetünk egy régi, mégis máig élő történetnek… 

 

Hitvalló helyzetek – hitvalló emberek 
 

Az evangélikusság nemcsak a reformáció korában, hanem az elmúlt évtizedek 
során is próbatétel alatt állt a hitében. A reformátorok örökségeként ismert a 
„hitvallási helyzet” (status confessionis) állapota – ez akkor következik be, ha az 
evangélium lényegét érintő kérdésben a keresztény ember vagy egyház konfliktus-
ba kerül a környezetével, és egyetlen lehetőségét hitének nyílt vállalása és megval-
lása jelenti. A világ több pontján állnak olyan protestáns templomok, amelyekben 
ennek alapján a 20. század véres történelmének több kiemelkedő hitvallójának 
emlékét őrzik. Közülük a három legismertebb evangélikus személyiség példaadá-
sáról külön is megemlékezünk. 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) német teológus a hitler i nemzetiszocializmus 
alatt áldozta életét a hitéért. Családjából egyszerre örökölt liberális teológiai felfo-
gást és mélyen elkötelezett, pietista lelki gyökereket. Tudományos tehetsége korán 
megmutatkozott, elsősorban etikai és dogmatikai kérdésekkel foglalkozott. Aktív 
lelkészi szolgálatát az 1930-as években a londoni német gyülekezetben, majd ha-
zatérve a rendszerrel szemben kritikus Hitvalló Egyház lelkészképző intézetében 
végezte. Itt született híres bibliamagyarázó könyve, a Követés – amely az evangé-
likus lelki irodalom egyik legfontosabb kötetévé vált. A lelkésznevelésen túl ki-
vette részét az egyházvédelem más területein éppúgy, mint a zsidóság elleni üldö-

zés aktív akadályozásában. A Hitler elleni merénylet során került koncentrá-
ciós táborba, ahol a háború utolsó napjaiban kivégezték. 
 

 – ÉLŐ ÖRÖKSÉG 

REFORMÁCIÓ –  



3 

01.va  ÚJÉV– JÉZUS 
 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 
 18.00  - rendhagyó úrvacsora 
05.csü 15.00 - Bibliaóra 
06.pé VÍZKERESZT ÜNNEPE 
 18.00 - imakör 
07.szo 10.00 - Konfirmandus óra és szülői értekezlet 
08.va Vízkereszt 1. vasárnapja  
 10.00  - istentisztelet - országos gyűjtés a Luther Kápolnára 
 Zenés istentisztelet - vendég: Győri Péter Dániel (hawai gitár) 
09.hé 17.00 - Tere-Tori 
11.sze 18.00 - Énekkar 
12.csü 15.00 - Bibliaóra 
13.pé 18.00 - imakör 
14.szo 10.00 - Konfirmáció óra 
15.va Vízkereszt 2. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet - Reformációi bélyegkiállítás megnyitása 
 Gyerekeknek bábjáték 
16.hé 18.00 -  IMAEST –1. (Szemere telepi református tpl) 
17.ke 18.00 -  IMAEST –2. (Élő Kövek - evangélikus tpl) 
18.sze 18.00 -  IMAEST –3. (Katolikus Fő Plébánia tpl) 
19.csü 18.00 -  IMAEST –4. (Baptista imaház)  
20.pé 18.00 -  IMAEST –5. (Katolikus Szt.László tpl) 
21.szo 10.00 - Konfirmáció óra 
22.va Vízkereszt 3. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  
 Születésnaposok köszöntése 
23.hé 17.00 - Tere-Tori 
25.sze 18.00 - Énekkar 
26.csü 15.00 - Bibliaóra 
27.pé 18.00 - imakör 
28.szo 10.00 - Konfirmáció óra 
29.va Vízkereszt 4. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 
30.hé 17.00 - Tere-Tori 
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01. va Új év napja 

8:00 Istentisztelet + Úrvacsora (Református templom) 
04. sze 15 óra Bibliaóra 
06. pé 18 óra Vízkereszt - istentisztelet 
08. va Vízkereszt után 1. vasárnap 

8:00 Istentisztelet  
(Református templom) 

11. sze 14 óra Bibliaóra 
12. csü 18 óra Asztali beszélgetések (Luther-ház) 
13. pé 17 óra - IFI 
15. va Vízkereszt után 2. vasárnap 

10:30 Gyermek istentisztelet + születésnaposok köszöntése 
(Cserkész ház) 

16.hé 18.00 -  IMAEST –1. (Református templom) 
17.ke 18.00 -  IMAEST –2. (Katolikus Szt.Imre templom) 
18.sze 18.00 -  IMAEST –3. (Baptista imaház) 
19.csü 18.00 -  IMAEST –4. (Kastélydombi iskola)  
20.pé 18.00 -  IMAEST –5. (Baptista imaház) 
 
22. va Vízkereszt után 3. vasárnap 
 10:30 Istentisztelet  

(Cserkész ház) 
25. sze 14 óra Bibliaóra 
26. csü 18 óra Asztali beszélgetések 
27. pé 17 óra - IFI 
29. va Vízkereszt után 4. vasárnap 

10:30 Istentisztelet  (Cserkész ház) 
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Eivind Berggrav (1884-1959) oslói püspök Norvégia 1940 és 1945 közötti 
német megszállása idején lett a norvég ellenállók vezéralakja. Vezetése alatt 
a norvég evangélikus államegyház az oktatás átpolitizálása, az ideológiai erő-
szak, a rendszer ellenségeinek üldöztetése és kivégzése miatt nyílt, hitvallá-
sos alapú ellenállásba vonult. Az 1942 húsvétján közreadott hitvalló nyilatko-
zat (Az egyház alapja) híres szavai szerint: „Az igazi evangélikus egyháznak 
szembe kell szállnia minden lelkiismereti kényszerrel.” Következetes lutheri 
és bibliai alapon az evangélikus egyház a hitükért elnyomás alá került taní-
tók, szülők, közéleti emberek támogatója lett. Kiállásáért 1943-ban halálos 
fenyegetés mellett fogságba vetették, amely a háború befejezéséig tartott. 
 
Berggrav személyes tapasztalatit is megismerve lett a nácizmussal és kom-
munizmussal szembeni következetes ellenállás evangélikus szimbóluma Or-
dass Lajos (1901-1978) magyar  püspök. Bácskai német gyökereitől Tr ia-
non után Magyarországra szakadt, ahol lelkészi szolgálatba állva – hosszabb 
ideig Cegléden és Kelenföldön – a németség nacionalista szervezkedésének, 
majd az ország német megszállásának nyílt kritikusa lett. 1945-ben választot-
ták püspökké, és a kommunista diktatúra egyházat érő támadásai következté-
ben 1948-ban előbb bebörtönözték, majd haláláig hallgatásra ítélték, csak az 
1956-os forradalom idején térhetett vissza másfél évre a szolgálatába. A Lu-
theránus Világszövetség többszörös alelnökeként hitvalló példája világszerte 
elismert. 
 

Megismerésre ajánljuk: 
Bonhoeffer, Dietrich: Követés. Luther Kiadó, Budapest, 2007 
Korányi András - Orosz Gábor - Reuss András: A norvég egyházi harc – küz-
delem az ideológiával 1940-1945. Budapest, 2007 
Terray László: Nem tehetett mást. Budapest, 1990 
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A hónap igéje - 2017. január 

„A te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5) 
 

Reménytelen, értelmetlen, felesleges, hiábavaló…- gondolhatta Péter, amikor 
egy sikertelen éjszakai halászat után Jézus a hálók kivetésére szólította fel őt. 
A te szavadra mégis kivetem a hálókat.”- mondta Péter, bosszankodását lep-
lezve, hiszen a sikeres halászat esélye egyenlő volt a nullával. A TE SZA-
VADRA - olyankor mondjuk ezt, amikor valaki kéretlenül beleavatkozik a 
dolgunkba és mi be akarjuk bizonyítani, hogy mennyire téved. Na majd meg-
látod, hogy úgy sem sikerül! Mózes kézzel-lábbal tiltakozik, amikor Isten 
Egyiptomba küldi népe megszabadítására. Már a gondolat is őrültség! Jónás 
válaszra sem méltatja Isten küldő szavát, szó nélkül megy az ellenkező irány-
ba… 
A TE SZAVADRA - mondhatjuk ezt azzal a bizonyos hittel, hogy Istennek 
van hatalma beteljesíteni, ami nekünk lehetetlennek tűnik. Mondhatjuk ezt 
meggyőződésből, mert már számtalanszor megtapasztaltuk a saját életünkben, 
hogy a hálók nem maradtak üresek! 
Egy új év küszöbén Jézus nekünk is kiadja a parancsot. Nem azt mondja: mi 
lenne, ha megpróbálnátok halászni?...hanem: vessétek ki a hálót fogásra! Ez 
parancs! Nincs lehetőség a mérlegelésre. A missziói parancs 2000 éve ér-
vényben van, nem vonta vissza az Úr:  

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket  
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket,  

hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;  
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

A TE SZAVADRA -  Afrika és Ázsia keresztyén közösségei hittel vállalják a 
vértanúság kockázatát is - Szent Péter és Luther Európája meddig vonakodik 
engedelmeskedni az Úr szavának? 

Győri Gábor 


