
 

 

 

 
 

 

 A 2017. év igéjével köszöntjük kedves Testvéreinket: 

                    

 

               

   (Ez 36,26a) 

 

 
 Igénk az evangélikus bibliai „Útmutató” által kijelölt vezérfonál a 2017. évre. Az elmúlt évek választott igéi 

mindig aktuálisak voltak. Az Istent követő és kereső hívek adott lelkiállapotához nyújtottak segítséget. Az új 

esztendőben nekünk is szükségünk lesz a segítségre.  

 Ezékiel – a sokat szenvedett próféta – Isten „újteremtését” tolmácsolja. A vers olvasása közben olyan 

érzésünk támad, mintha Isten „laboratóriumában” segédkeznénk, és Isten megosztja velünk az új ember alkotásának 

„receptjét”. Mi is az, ami hiányzik a régi emberből? Tulajdonképpen semmi, de annyira elhasználta a szív és az 

éltető lelket, hogy cserére van szükség. Vajon ez már működni fog? 

 A szív alatt itt nem egyszerűen az emberi szervet kell érteni, hanem azt, hogy az ószövetségi ember 

gondolkodásában a szív jelentette a gondolatokat, az akaratot és az érzelmeket is. Valójában az ember teljes 

személyiségére kell itt gondolnunk, az ember belsejére, ahol az Isten nézőpontja is érvényesülhet.  

 A lélek az életet jelenti. A lélek annyit tesz, mint élet. Amikor Isten azt mondja, hogy új lelket adok nekik, 

akkor az azt jelenti, hogy új életet ad. Valami hihetetlen dolog történik itt, amikor arról olvasunk, hogy mindkettő ki 

lesz cserélve, és meg lesz újítva: a makacs, a lázadó, az érzékelten és süket – vagyis a kő szív, ami a gonoszság 

egyik kifejezője a rabbinikus irodalomban – egy puha, halló, élő és engedelmes, vagyis hús szívre lesz cserélve.  

 A pszichológiai transzplantáció során Izrael egy valóságos szívcserét szenved el, amely mellé egy új életet is 

kap, így Isten kegyelméből olyan néppé válnak amilyenekké a múltban soha nem tudtak lenni. Ebbe az új szívbe, 

már bele van építve a pészméker, a szabályzó, amely nem engedi meg az ingadozásokat.  

Az Isten jó lelkének „implantálása” az új szív mellé meg fogja változtatni cselekvésük módját, és meg fogja őket 

erősíteni, hogy az Úr törvényeit és parancsolatait megtartsák.  

 Mit is jelent tehát az új szív és új lélek együttese?  Konkrétan azt , hogy a gondolkodásmód teljes 

átalakuláson megy át. A belsőleg megújult emberek, akikben Isten lelke él, már a testvérhez, a másik emberhez, az 

egész környezetünkhöz való viszonyukban, annak megújításában, meggyógyításában kell néznünk és elgondolnunk 

magunkat. Kell, hogy a belsőleg megújult emberként átalakító erő „sugározzék” körülöttünk. A kőszívhez képest a 

dobogó szív impulzív, tele van energiával, „tűzzel”.  

 Az Istennel és felebaráttal egységre jutott ember számára lehet valósággá az Úr ígérete: „Lesztek nékem 

népem s én leszek néktek Istenetek”. Tiszta lappal indul, egy új kezdet, egy új reformáció. A reformációban a 

belsőleg teljesen átalakult ember új szíve „dobbant” meg, „kelt” életre. 

 Hogyan is fog működni az új szív?  

 Assisi Szent Ferencz szavaival: „Uram add, hogy ahol békétlenség van, oda szeretetet, ahol hitetlenség van, 

oda hitet vihessek. Ne engedd, hogy azt óhajtsam, hogy engem szeressenek, hanem azt, hogy én szeressek másokat; 

ne azt, hogy engem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másokat.” Ámen. 

Jakab Béla 



 
 

 
 

 

 
 

 
(Zsolt 51,12) 

 
 A televízióban láttam egy történetet egy 68 éves izraeli férfiről, aki 10 éves súlyos szívbetegség után végre 
kapott egy új szívet. A donor egy fiatal orosz férfi volt, aki tragikus körülmények között halt meg. Az utcán 
megölték.  
 Egy évvel a szívátültetési műtét után a férfi találkozhatott annak a személynek az édesanyjával, aki új életet 
adott neki. A találkozás nagyon megható volt. Az anya megkérte, hadd tehesse a fülét a férfi mellére, hogy 
hallhassa a meghalt fia szívének dobogását.  
 Lelki értelemben én is haldokoltam, de 20 évvel ezelőtt én is átestem egy szívátültetésen. Ezékiel próféta 
így írta le a szívműtétemet: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és 
hússzívet adok nektek.” (Ez 36,26)  

 A donor, aki életét adta értem, a Megváltó Jézus Krisztus. Ő is tragikus körülmények között halt meg. A 
donoromtól egy új szívet kaptam. Most már a Megváltóm szíve dobog bennem, és magasztaló éneket énekelek a 
feltámadott Krisztusnak. 

 Úr Krisztus, te megváltottál minket. Örök életet ajándékoztál nekünk. Dicsőség és magasztalás legyen 
neked ezért örökké.. 

 A világ zajának közepette is hallgassunk Jézus szavára. Ámen. 
(Forrás: csendespercek.hu  Irina Ivanova, Pszkov, Oroszország) 

 

 
 

 
népköltés 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Jobb üdőt, mint tavaly volt, 

Ez új esztendőben; 

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 

Jó termést és jó vásárt 

Ez új esztendőben; 

 

 

 

 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Drága jó bort, olcsó sót 

Ez új esztendőben; 

Jó kenyeret, szalonnát 

Tizenkét hónapon át 

Ez új esztendőben! 
  

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Zsíros esőt, kövér hót, 

Ez új esztendőben; 

Bő aratást, szüretet, 

Egészséget, jó kedvet 

Ez új esztendőben! 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Vegye el mind a nem jót, 

Ez új esztendőben; 

Mitől félünk, mentsen meg, 

Amit várunk, legyen meg, 

Ez új esztendőben! 
 



 
 

   Heti programjaink január 9-től indulnak. 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 

 

 

 
ajánljuk szeretettel kedves Testvéreinknek: 

 

 
 

 
 

 

 
A Te szent nevedben kezdjük el ezt az új esztendőt, amelyet kegyelmedből megértünk. 

Hozzád emeljük fel tekintetünket,  

és Tőled várjuk az útmutatást földi vándorlásunknak ebben az új szakaszában. 

Könyörgünk, nyisd meg előttünk szent igéd tárházát, és közöld velünk azokat,  

ami békességünkre és üdvösségünkre van, Jézus Krisztus által. Ámen. 
(Evangélikus liturgia- ünnepi imádságok) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


