
2021.10.17. Istentisztelet 

Köszöntés: „2Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 3Csak ő az én 

kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.”(Zsolt62, 2.3.) Ámen 

Ének: 

119:29-30: „Hiszem, te vagy az én örökségem…” 

155: „Ó Úr Isten, légy közöttünk…” 

445:1-4 „Szólsz hozzám Istenem…” 

Előfohász: „33Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön 

az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük 

leszek, ők pedig népem lesznek. 34Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az 

embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és 

nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé 

vétkeikre.”(Jer31,33-34) Ámen 

Lekció: Ezékiel könyve 36,22-38 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom előttetek 

Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található… 

„22Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem tiértetek cselekszem én, 

Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak 

jártatok. 23Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, 

mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR - így 

szól az én URam, az ÚR -, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. 
24Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket 

a saját földetekre. 25Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden 

tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26Új szívet adok 

nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 
27Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, 

törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. 28Abban az országban fogtok lakni, amelyet 

őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. 29Megszabadítlak 

benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem 

hozok rátok éhínséget. 30Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne 

csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. 31Akkor visszagondoltok arra, hogy 

milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól 

utálatos bűneitek miatt. 32Nem tiértetek cselekszem - így szól az én URam, az ÚR -, tudjátok 

meg ezt! Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izráel háza! 33Így szól az én Uram, az 

ÚR: Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és 



újjáépülnek a romok. 34Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az 

arra járók szeme láttára. 35Azt mondják majd: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az 

Éden kertje. A rommá lett, elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és 

újból laknak bennük. 36Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy 

én, az ÚR, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én, 

az ÚR, megmondtam, és meg is teszem! 37Így szól az én Uram, az ÚR: Még azt is kérheti 

tőlem Izráel háza, hogy ezt tegyem velük: úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat. 
38Úgy tele lesznek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az 

ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR.” 

Az Úr áldása legyen az Ő igéjének olvasásán, halgatásán, szívünkbe való befogadásán és 

annak megcselekvésén. Ámen 

Előima: 

Mindenható Urunk!   

Hálaadásunkkal jöttünk ma Eléd. Köszönjük Neked a mögöttünk álló napokat, s azt, hogy 

amikor visszatekintünk láthatjuk, hogy Te minden pillanatban mellettünk álltál. Köszönjük, 

hogy az életünk megpróbáltatásaiban is ott voltak a Te kegyelmed álcázott ajándékai. Hálásak 

vagyunk azért, hogy nem vonod meg tőlünk irgalmad és békességed, hogy ma is szólsz 

hozzánk és hívsz bennünket, hogy új szívvel és új lélekkel ajándékozz meg.  

Kérünk Atyánk ragadj meg bennünket, add, hogy szent Fiad gyógyító keze a Lélek ereje által 

átöleljen minket egyenként, hogy megérezzük és tudjuk, hogy milyen hatalmas Urunk van.  

Megtartó erőddel, szabadításoddal és Szentlelked erejével légy jelen közöttünk, hogy Igéd ne 

a megkeményedett szívünket találja. Te előtted van a mi belsőnk, Te tudsz minden rejtett és 

nyílt titokról, Te tudsz gyengeségeinkről, tüskéinkről, a nem szívből jövő megbocsátásokról. 

Hints ma meg bennünket Urunk tiszta vízzel, hogy valóban megtisztuljunk. Kérünk, 

Szentlelked által tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól és minden bálványtól.  

Könyörülj rajtunk! Adj nekünk új-hússzívet, amelybe ma belevésed a Te üzeneted, amelyben 

szállást talál Krisztus, s él bennünk, valamint napról napra növekszik.  

Kérünk Atyánk add, hogy most minden a háttérbe kerüljön, minden ami elszakíthat Tőled. 

Hiszen volt abból épp elég a hét folyamán, amikor nem óhajtottuk Igéd, amikor nem úgy 

cselekedtünk, mint ahogyan azt Te elvárod Tőlünk. Amikor napjainkba mindent 

belesűrítettünk, csak éppen Te nem kaptad meg a kellő időt és figyelmet. 

Fogadd el most a mi bűnbánatunkat. Lakozz bennünk! Emelj ki bennünket bűnös és 

nyomorult életünkből, s ajándékozz nekünk olyan szívet, ami csak érted dobog. Az Úr Jézus 

Krisztusért hallgass meg minket. Ámen  

Igehirdetés előtti ének: 445,5: „Más nem tanít meg rá…” 



Textus: Ezékiel könyve 36,26-28 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a 

Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található… 

„26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és 

hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy 

rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. 28Abban az 

országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek 

leszek.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 Nagy isteni kegyelem, ha egy ember arra a felismerésre jut, amikor az Ószövetség 

könyveit olvassa, hogy van választott nép. Egy olyan nép, amelynek Isten ígéreteket adott, 

amelyet Isten vezetett, oltalmazott és ha engedte is, hogy fogságba kerüljenek, adta a 

szabadítást és megtartást. Emellett pedig láthatjuk mindig az új esélyt is, annak ellenére, hogy 

tudta az Úr, hogy ellene fognak fordulni, bálványokat fognak tisztelni és el fognak szakadni 

Istentől, s megkeményedett szívükhöz nehezen engedik majd közel az egy és igaz Istent.   

 Amikor Isten ígéreteinek tárháza megnyílik előttünk, akkor szükséges, hogy arra a 

felismerésre is eljussunk, hogy nagy isteni kegyelem, hogy ma hallgathatjuk az Igét, hogy 

Isten nem mondott még le rólunk, hogy van üzenet, amely életre hív…, s ehhez nem kell más 

minthogy  a szívünk ajtaján zörgető Krisztust beengedjük, s választott gyermekeként 

részesüljünk egy olyan cserében, amelyben te, drága testvérem adod a jelenlegi gondjaidat, 

bűneinket, magányodat, betegségeidet, terheidet-Ő pedig adja az új szívet, ami képes úgy 

megtölteni belső békességgel, hogy ezután dicsőíteni tudjuk az Urat, amíg csak élünk.  

Új szívet adok nektek…, hangzik az ígéret, majd az is, hogy amit megmondtam, azt meg is 

cselekszem.  

Kedves Testvéreim! Ki az, aki ne örülne annak, ha valami újat kap. Egy nő életében egy új 

táska, ruha vagy cipő akkora örömöt tud szülni, mintha éppen ő lenne a legszebb abban, amit 

visel.  

De egy férfival is madarat lehet fogatni, amikor olyan gépeket vagy szerszámokat kap, 

amelyek megkönnyítik munkáját, és kevesebb verejtékkel alkothat, helyrehozhat és szépíthet 



a környezetében. De nálunk a legújabb kiadású könyv történelem témában mindent visz, 

főleg, ha egyenesen a szerzőtől szerzem be. 

Egy kisgyermeknek a kezéből egy új játékot szinte alig lehet elvenni, még azzal is alszik, nem 

akar megválni tőle, mert az a legújabb és a legkedvesebb számára.  

 De mindezek emberi dolgok, amiket a moly és a rozsda megemészt, de Isten egy olyan 

ajándékot ad ma is…ígér meg nekünk is, ami szüntelenül munkálkodik bennünk: új szív és új 

lélek. Mert egyedül ez az ajándék az, ami elősegíti, hogy álarcaink lehulljanak. 

Az Ószövetségben a szív és a lélek az ember egész énjét, értelmét, akaratát, érzésvilágát 

jelentik. Ha az egész én megújul és Istenhez fordul csak akkor állhat helyre a szövetség ember 

és Isten között.  

A kőszív érzéketlen és kemény. Nem tud hinni az Úr szeretetében, nemhogy még viszonozza 

azt, nem engedelmeskedik az Úr parancsolatainak. Nem akar és nem tud megtérni, képtelen a 

változásra, sőt magát gondolja a legtökéletesebbnek és a legigazabbnak miközben a beton 

szíve állapotához képest cseppfolyós halmazállapotnak számít. Hóseásnál olvasunk erről az 

állapotról: „4Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van 

bennük, nem ismerik az URat.”(Hós5,4) 

Engedd drága testvérem, hogy a megkeményedett és megfásult szíved ma darabokra törjön. 

Engedd, hogy Isten Igéje utat törjön elméden keresztül egészen a szívedig., hogy a kőszíved, 

ami azt mondja, hogy nem kell engem babusgatni és meg tudom én magam is oldani a 

problémáimat, az most meghasadjon, kijelentéseink halkuljanak, tisztátalanságaink és 

bálványaink most törjenek össze és fogadjuk el Istentől a hússzívet, amelybe bele van vésve 

az Ő ígérete. Fogadjuk el azt a szívet, amely megtisztíttatott már Krisztus vére által, ami kész 

első helyre tenni az Urat és kimondani, hogy legyen minden a Te akaratod szerint.  

A kőszív már a múlté, minden, ami rárakódott hosszú évek alatt, mindaz, ami 

megkeményítette el lesz távolítva testünkből, és többé nem rabszolgaként, láncokkal, 

görcsösen ragaszkodunk a kőtáblák parancsolataihoz, hanme örömöt jelent az, ha 

felismerhetem hibáimat az Ige fényében, és kérhetem a hússzívet. Ha meg akarok szabadulni 

még a kis kavicsdaraboktól is.  



Mert jól tudjuk-, ha esetleg a cipőnkben volt már egy pici kavicsdarab, -hogy nem a 

legkellemesebb abban hosszabb ideig járni. Alig várjuk, hogy megszabaduljunk tőle, mert egy 

bizonyos idő után véres seb keletkezne a lábunkon és járni sem bírnánk tovább.  

 S mégis sokszor hosszú évek során hordjuk azt, ami fájdalmat okoz. Nehezen 

szabadulunk meg attól, ami elveszi nappalunkat és éjszakánkat. Állandóan olyan dolgokon 

kattogunk, ami nem a mi dolgunk, mert Isten tudja mikor kell cselekednie, mikor kell 

megerősítenie, mikor kell Lélek által a húszszívet feltölteni úgy, hogy ha a láb meg is roskad, 

akkor az erős új szív és lélek képes legyen megtartani és továbbvinni mindnyájunkat. 

„Az én lelkemet adom belétek…” szól az Ige, és hangzik később is az Újszövetség lapjain az 

ígéret. Amikor a Lélek idejét éljük akkor, amit megérthetünk, amit a Krisztusról szóló 

örömüzenetekből hazavihetünk, az mind a Szentlélek munkája. A Lélek munkája, hogy ma itt 

vagyunk. A Lélek munkája, hogy vannak, akik nem szégyellik, hogy kihez tartoznak, hogy 

vannak olyanok, akik imádságban is kérik az új szívet, akik tudnak imádkozni másokért és a 

Lélek vezetését kérni önmaguknak.  

S mindezt miért ígéri meg az Úr? Azért, hogy rendelkezése szerint éljünk, hogy törvényeit 

megtartsuk és teljesítsük. Hogy attól tanuljunk meg helyesen élni, aki az életet adta és aki 

maga az élet.  

Drága Testvérem! A szívedről és lelkedről van szó. Választott életedről, ami értékes az 

Úrnak.  Annak az Úrnak, aki ha valamit megmond, akkor azt be is teljesíti, meg is teszi.  

Íme az isteni kegyelem, ami több mint a régi helyreállítása: „26Új szívet adok nektek, és új 

lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én 

lelkemet adom belétek”(Ez36,26,27a) Ámen 

Utóima: 

Urunk köszönjük, hogy Te nem csak javítgatsz és alkatrészeket cserélgetsz, hanem teljesen 

újat adsz. Olyan új szívet és új lelket, ami új életet jelent a közeledben.  

Kérünk, taníts hinni, és nem kívülről észből tudni a Te parancsolataidat és rendelkezéseidet, 

hanem belülről érezni azt a hálát, aminek eredménye, hogy Neked szolgálunk.  

Kérünk vizsgáld most meg szívünk állapotát, ne engedd, hogy a mi legnagyobb ellenségünk 

újra fordítson egyet azon a záron, ami blokkolja, hogy Igéd egész a szívünkig jusson.  

Segíts kérünk, hogy amikor úgy érezzük, hogy kilátástalan a helyezetünk, akkor 

visszaemlékezzünk a Te nagy tetteidre, amelyeket nemcsak az egykori választott nép életében 



vittél véghez, hanem ma kész vagy cselekedni, ma is kész vagy hangos kiáltásokat és 

imádságokat meghallani. Hiszen élő Isten vagy, aki nem hagyja el az övéit.  

S ezt már nem kívülről kell megtanulni, hanem belül végez el egy olyan munkát és  tudást, 

amit senki sem vehet el tőlünk.   

Add Urunk, hogy olyan kegyelmet nyert néped lehessünk, akik felismerik és készek 

megbánni a bűneiket. Segíts abban, hogy megtérésre ösztönözzön mindaz, amit ajándékozó 

szeretetedről és jóságodról hallunk. 

Könyörgünk új szívért és új lélekért. Könyörgünk betegeinkért, mindazokért, akik kezelések 

alatt állnak, eléd hozzuk a kórházban lévő testvéreket. Imádkozunk a betegeink 

családtagjaiért, hogy ne adják fel imaharcukat és erősíteni tudják lélekben a rájuk bízott 

szerettüket.  

Imádkozunk a ránk következő hét alkalmaiért, Urunk Te áld meg a Szeretethíd 

megvalósulását gyülekezetünkben, valamint rendszeres és rendhagyó alkalamainkat, 

amelyeknek középpontjában a Te egyszülött Fiad áll. Őérte, az Úr Jézus Krisztusért hallgass 

meg minket és áld meg életünket, családjainkat és gyülekezetünket. Ámen   

Úri ima: 

Adkozás: 

Áldás: „26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, 

és hússzívet adok nektek.”Ez36,26 

Hirdetések: 

Ének: 462: „Csak vezess Uram végig és fogd kezem…” 

 

 


