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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.08.06.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 1. sz. 

 
 

NEM AKAROK MÁSRÓL KÖZÖTTETEK TUDNI, CSAK JÉZUS KRISZTUSRÓL 

 

Lekció: Lk 19,1-10 

Textus: 1Kor 2,2: Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is 

mint a megfeszítettről. 

 

Kedves Testvérek! Nagy várakozással érkeztem ma feleségemmel és két fiammal a gyülekezet körébe. S 

amikor a mai alkalomra készültem, az imént felolvasott ige visszhangzott a szívemben. Pál apostol ebben 

kifejezi: Előre elhatározta, hogy ha a korintusiak közé megy, nem szól másról, csak a megfeszített és 

feltámadott Jézus Krisztusról. Én is előre elhatároztam, még mielőtt a gyülekezetbe érkeztem, hogy én sem 

fogok tudni másról, az én célom is ez, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról tegyek bizonyságot. 

Az a szívem vágya, hogy a Füredi úti gyülekezet középpontjában, a gyülekezeti tagok szívében maga a 

megfeszített és feltámadott Úr Jézus éljen. Ma is Jézus Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni Zákeus példája 

nyomán, s arról, hogy a Jézussal való találkozás hogyan formálja át egy ember életét. 

 Előbb azonban szeretnék elmondani egy olyan történetet, amely egy budapesti református gyülekezet 

lelkészhivatalában történt. Egy idős néni kopogtatott be, mögötte jött a taxis, aki elhozta őt, s azt kérdezte, 

hogy beszélhet-e a lelkésszel. Mondta neki a hivatalvezető, hogy egy kicsit várnia kell, mert a lelkész bent 

beszélget valaki mással. A néni leült, várt kb. 10 percet, majd elfogyott a türelme, és se szó, se beszéd, 

benyitott a lelkész irodájába. Ránézett a két beszélgetőre, majd az egyikükre nézve ezt kérdezte: Maga a pap? 

Az így válaszolt: Igen, én vagyok. A néni folytatta: Eltemetne engem, majd elkezdte előszedni a papírokat, s 

elkezdte sorolni, hogy a temetkezési vállalattal már mindent elintézett, urnás temetés lesz, már csak a lelkész 

hiányzik. A lelkész azt válaszolta, hogy eltemeti egy feltétellel. Mi lenne az? – kérdezte a néni. Hogy nem én 

halok meg hamarabb. Majd megkérdezte: hány éves a néni? 97 – volt a válasz. A néni előre kifizette a temetést, 

majd miután már majdnem indult, megkérdezte: És mi lesz az inflációval, az nem gond? A lelkész 

elmosolyodva mondta: Nem. Majd így folytatta: Nekem is lenne egy kérdésem. Elkészült már a hazatérésre? 

A néni az előtérben ülő taxisra mutatott: Itt van a sofőr. A lelkész így válaszolt: Nem úgy értem. Rendezte-e 

már a bűneit Istennel? Milyen bűnöket? Nekem nincsenek bűneim –mondta a néni. A lelkész megkérdezte: 

És mi van az ön 97 ezer bűnével? Erre már a néni felkapta a vizet. A lelkész megkérte, hogy egy kicsit még 

jöjjön vissza az irodába. A néni azt hitte, hogy most a lelkész majd bocsánatot kér és kimagyarázza az előbbi 

sértését.  

A lelkész azt mondta: Tegyük fel, hogy naponta csak háromszor vétkezik: gondolattal, szóval és tettel. 

És ez a három még nagyon is ideális érték. Akkor az egy évben eléri az ezret? A néni elgondolkodva azt 

mondta: Az 1000 az még kevés is. Akkor mondja újra, hány éves a néni? 97. Ha ezt összeszorozzuk, akkor az 

97 ezer. Ezzel a sok bűnnel nem mehet be a mennybe, mivel akkor a menny is bemocskolódna az emberek 

bűneivel, mint a föld. Majd megkérdezte: A 97 év alatt megvallotta egyszer is a bűneit Istennek? Nem – volt 

a felelet. És tudja azt, hogy van valaki, aki meghalt az Ön bűneiért is? Tudja, hogy ki volt ez a valaki? A néni 

tudta a választ: Jézus. És megköszönte ezt akár egyszer is Neki? Nem. És nem akarja most megtenni, 

megvallva bűneit és bűnbocsánatot kapni azokra? S a néni ott 97 évesen mindezt megtette, s élete 24. órájában 

rendezte bűneit Jézussal. 

Kedves Testvérek! Egy embernek a valódi élete a menny szemszögéből nézve akkor kezdődik el, 

amikor Jézus megszólítja az illetőt, s ez elől az ember nem zárkózik el, hanem nyitott rá. Jézus megszólította 

Zákeust is: Szállj le a fáról, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus, az ugyan nagyhatalmú és 

gazdag, de a saját népe körében gyűlölt vámszedő sietve leszállt, és örömmel vezette Jézust a házába. Jézus 

pedig azzal mutatta meg a Zákeus iránti szeretetét, hogy felvállalta a vele való közösséget. S ez Zákeust 



 Solus Christus                                       Debrecen-Füredi úti Lelkipásztori Levél                        2 
 

örömmel töltötte el. Zákeus nem utasította el Jézust, hanem a házába fogadta. Teret engedett Jézus számára. 

És ahol Jézus teret kap, ott minden megváltozik.  

Mert a bűnös ember, amikor megérzi Jézusban a Szent Isten közelségét, hirtelen látni kezdi a bűneit. 

Mikor átérzi Isten szeretetét, átérzi, hogy Jézus értem halt meg, az én bűneimért a Golgotán, akkor fájni 

kezdenek ezek a bűnök. Zákeusnak Jézus egy szót sem mondott arról, hogy milyen gazember dolog a saját 

honfitársait kizsarolni. Nem olvasta rá a bűneit. Elég volt találkoznia Jézussal, és magától kezdi el mondani: 

„Uram, ímé minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással 

elvettem, négy annyit adok a helyébe.” Ez a Jézussal való találkozás egyik legnagyobb haszna: az ember 

elkezdi úgy látni magát, ahogyan őt Jézus látja. 

De a legnagyobb haszna a Jézussal való találkozásnak mégis az, hogy az ember nemcsak meglátja a 

bűneit, hanem meg is tisztul tőlük. Az 1Jn 1,7-ben ezt olvassuk: Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít 

minket minden bűntől. Olyan jó, hogy amikor közel engedjük Jézust, akkor Ő nem elítél, hanem megérezhetjük 

az Ő végtelen szeretetét. Látva bűneinket, letehetjük azokat a lábai elé, és bizonyosak lehetünk abban, hogy a 

megvallott bűneinkre bocsánatot nyerünk. S ennek hatása nemcsak itt a földön érvényesül, hanem ezáltal 

nyerünk örök életet. Hiszen Zákeusnak is ezt mondta Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak.  

Kedves Testvérek! Legyen ez a gyülekezetünk életprogramja is: Jézussal találkozni alkalomról 

alkalomra. Ő alig várja, hogy megszólítására válaszoljunk, hogy az Ő jelenlétében megérezzük szeretetét. 

Mert Ő ma is megszólít: Zákeus gyere. És ide behelyettesíthetjük a saját nevünket:… A te házadban akarok 

megszállni. S ha mi neki engedve behívjuk Őt, s szent jelenléte fényében meglátva bűneink, azokat megvalljuk 

Neki, Ő leveszi vállainkról a bűn terhét, megbocsát és mennyei állampolgárságot ad. Így legyen. Ámen. 

Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

                                     
 

Bemutatkozás: 1981-ben születtem Kisvárdán. Hat éves koromig Rétközberencsen, majd ezt követően 

Vásárosnaményban nevelkedtem. 1996-tól a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának diákja 

voltam, ahol 1999-ben érettségiztem. Ezt követően egy éven át Münchenben az Önkéntes Diakóniai Év 

keretein belül időseket ápoltam. 2000-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytattam 

tanulmányaimat teológus-lelkész szakon. A 2003/04-es tanévben a lipcsei egyetem teológiai karán voltam 

ösztöndíjas teológiai hallgató. Itt sikeres német egynyelvű felsőfokú nyelvvizsgát tettem, amelyet 2005-ben 

honosítottam. Még ebben az évben megszereztem az angol középfokú nyelvvizsga bizonyítványt is. A 

2005/06-os tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesültem, 2006-ban pedig első lelkészképesítő vizsgát 

tettem. 2007 őszétől a Hajdúhadházi Református Egyházközségben szolgáltam segédlelkészként. A második 

lelkészképesítő vizsga letétele után 2008 novemberétől a Debreceni Református Egyházmegyéhez tartozó 

Újlétai Református Egyházközség lelkipásztora lettem. 2005-től a Debreceni Egyetem Közgazdasági- és 

Gazdaságtudományi Karán közgazdász-gazdálkodási szakon folytattam osztatlan képzésben egyetemi 

tanulmányokat, ahol 2013-ban tettem záróvizsgát. Közgazdasági tanulmányaim nagy segítségemre voltak, 

amikor pályázat segítségével teljes körűen felújítottuk az újlétai református templomot 2012-re , és akkor is, 

amikor szociális szolgálatot indított gyülekezetünk.  

Doktori tanulmányaimat 2008 őszén kezdtem el a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Czeglédy 

Sándor teológiai munkásságának alapvonásai című disszertációmat 2017. február 2-án védtem meg magna 

cum laude eredménnyel, amelyért a Szentháromság Istennek adok hálát.  

2007-ben kötöttem házasságot Páter Katalinnal. Házasságunkat kegyelmes Istenünk két fiúgyermekkel áldotta 

meg: 2009-ben született Áron Márk, 2011-ben pedig Benjamin. Feleségem szociális munkás, valamint 

vallástanár diplomával rendelkezik, jelenleg hitoktatást végez. Nagyobbik fiunk a Kölcsey Ferenc Református 

Gyakorló Általános Iskola tanulója, kisebbik fiunk pedig még óvodás. 
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