
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Csukd be a szemed, és kívánj valamit – szoktuk mondani az ünnepeltnek. Az ó- és újév mezsgyéjén 

sokak számára fontos a kívánság. Én bár nem szoktam nyíltan ezzel foglalkozni, de legbelül vannak 

fogadalmaim.  

 Mit is kívánjunk 2018-ra? Itt most a gyülekezetünkre gondolok elsősorban. Oly sokat kaptunk az elmúlt 

esztendőben. Ádám által elkészített – gyülekezetünk 2017. évét összefoglaló – videó minden egyes kockájáért 

hálásaknak kell lennünk. Sokat terveztünk és dolgoztunk, de a gyümölcsöt maga Isten adta és adja. Az elmúlt 

évek leggazdagabbja volt a tavalyi, és nemcsak eseményekben. Egyre jobban érzem, hogy Istennek több 

minden is tetszik, amiben gondolkodunk. Sok mindent maga a presbitérium valósított meg, a gyülekezet tagjait 

még nem sikerült hatékonyan megszólítani. Ettől függetlenül gyümölcsöket szedhettünk. Tehát mit is 

kívánjunk? Szomjúságot! Milyen érdekes, hogy Isten nem cselekedetre akar felszólítani, hanem „ivásra”. Vagy 

talán azt kellene kérnünk, hogy érezzük meg a szomjúság kínzó érzését, hogy a vágy erősebb legyen? Nem 

tudom. Abban viszont biztos vagyok, hogy Isten maga fog inni adni, úgy, ahogy tette eddig is, de valahogy az 

élet forrásából fakadó víz ízetlenné vált azáltal, hogy van.  

 Nagy öröm számomra, hogy olyan nagy keletje van az „Útmutató”-nak, és milyen jó lenne, ha az éltetné 

az olvasóit. Amennyiben gyülekezetünkben ötvenen olvassák naponta ezt a lilás színű füzetet, és meg is tudják 

élni, akkor annak eredményét a gyülekezetünkben látnunk kell. És nem is véletlen, hogy ezt az igét választották 

2018. év igéjének. Legyünk szomjasak és járuljunk a forráshoz, ahol maga Isten tartja kezében a kancsót, és 

méri az életet. Nemcsak a keleti nép számára jelenti a víz az életet, hanem minden ember számára. 

Reklámokban hívják fel a figyelmet a naponta szükséges folyadék bevételére, mert ha nincs elegendő folyadék, 

akkor a szervezet egyensúlya felborul. Napi két liter! Napi két ige? Igen, de ez a minimum. Amennyiben kevés 

az ige, akkor felborul az ember lelki egyensúlya, és egy láncreakciót indít el, mert ahol a lélek meggyengül, ott 

nem lesz elég türelem, szeretet, megbocsátás. Káosz alakulhat ki. És milyen egyszerűnek tűnik a megoldás, két 

ige és imádság is segíthet már. 

 A víz a világ több helyén már egyenértékű az olajjal, és akinek vize van, annak van élete, pénze és ez 

által jövője. Nekünk nem kell fizetni érte. Nincs kártyaleolvasó az apró betűs részben elrejtve, mert a forrás 

örökké csobogását maga a kereszt biztosítja. Isten leszúrta a sivataggá aszalódott lelkek világába, hogy életet 

adjon. 



 Fogadjuk meg, hogy az új évben szomjasak szeretnénk lenni, hogy járhassunk együtt és külön-külön 

Istenhez, az Élet forrásához. Emlékeztessen bennünket az Isten gondviselő szeretetére, mert nélküle képtelen 

lennénk gyümölcsöt szedni. Bizony a sok munka csak akkor éri meg, ha látjuk a gyümölcsöket. Én nagyon 

szeretem a gyümölcsöket. BUÉK!  

Jakab Béla 

 
 

Kányádi Sándor 

 
Ballag már az esztendő, 

vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 

vígan fütyörészve. 
 

Beéri az öreget 
s válláról a terhet 

legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 

 

Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 

férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő. 

 

 
 

 

 
 

„Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, 

a Jézus nevet adták neki, 

ahogyan az angyal nevezte őt, 

mielőtt még anyja méhében megfogant.” 

(Lk 2,21) 
 

 

 
 

                           

 



 Újév napja karácsony ünnepének nyolcada. Bár tudomásul veszi rendtartásunk azt is, hogy a 

naptárreform óta az esztendők múlásának számfordulója lett, ezt hozzákapcsolja az ünnep ősi evangéliumához, 

ahol a gyermek Jézus körülmetélésének és névadásának történetét olvashatjuk (Lk 2,21). Az epistola (Gal 3,23–

29) azt hangsúlyozza, hogy Isten gyermekei vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által. Ez az evangéliumi és 

epistolai üzenet világítja meg a polgári „újév” helyes értelmét Krisztus gyülekezetének, amely Jézus nevében – 

kegyelmében, az ő hatalma alatt – indul el az új esztendőbe. A Jézus név éppen ezt jelenti: az Úr a segítség, az 

Úr a megmentő. 

ÉnekKincsTár, Újév, Ecsedi Zsuzsa 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

A XXI. század embere már nagyon keveset tud a régi idők népszokásairól, amelyekben a magyar nép 

lelkivilága, parasztságunk szellemi kultúrája olyan jellemzően mutatkozott meg. Legtöbb népszokásunk az 

ünnepekhez, az esztendő jeles napjaihoz fűződik, ezek a napok hosszú századokon át a paraszti közösség 

ünnepei voltak. Népszokásaink hasonló nemzeti értéket jelentenek, mint a népzene vagy a népművészetnek más 

ágai, ezért megőrzésük vagy legalábbis emlékezetben tartásuk magyar kötelesség.  

Újév napja, január elseje, a polgári év kezdőnapja. Ezen a napon, esetleg az ezt megelőző Szilveszter napján az 

ország több vidékén megvolt az óév temetése. A Somló-vidéken egy legényt öreg embernek öltöztettek, s egy 

fiatal gyermek korbáccsal hajszolta végig az utcán. Az erdélyi reformátusok az óévet kiharangozták, az újat 

pedig a legények a templom tornyában énekkel üdvözölték. Régi, pogánykori szokás maradványa az újévi 

kongózás: zajütés, kolomprázás, ostorpattogtatás, lövöldözés, aminek célja a gonoszok elriasztása, 

megfélemlítése.  
 

Az újévi köszöntésnek sok évszázados hagyománya van. Erdélyben, a mezőségi Széken (Szolnok-Doboka 

vármegye) az általánosan ismert köszöntő ének egyik változatával járnak a 

fiúgyermekek újévet köszönteni. Egyedül mennek, vagy ketten-hárman 

összeállnak, engedélykérés után a ház ajtaja előtt kezdik az éneket. A 

jókívánságokat már bent a házban mondják el, ahol a háziak almával, dióval 

kínálják a köszöntőt: 

    Ez újév reggelén minden jót kívánok, 

    amerre csak járok, nyíljanak virágok, 

    még a hó felett is virág nyiladozzon, 

    dalos madár zengjen minden rózsabokron! 

    Minden szép, minden jó, legyen mindig bőven, 

    szálljon rátok áldás ez új esztendőben! 
    Boldog újévet kívánok! 

   Forrás: Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika:  
    Jeles napok, ünnepi szokások, Planétás Kiadó, 1997. Részlet. 

 



 
 

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 – imádságok) 

 

 


