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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.09.17.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 7. sz. 

A KIMONDOTT SZÓ EREJE 

Lekció: 4Móz 13,30-31; 14,1-2; 14,28 

Textus: Péld 18,21 (Károli): Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképpen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 

Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünkön arról szeretnék szólni a Biblia tanítása szerint, hogy a kimondott 

szónak ereje van, s nem mindegy, hogy szánk átkokat vagy áldásokat mond ki. Mindegyikünk rendelkezik az 

átkok és áldások hatalmával, ami a szavainkban van, vagy mások szavaiban található, amit az engedélyünkkel 

mondanak ki rólunk, az életünkről, gyermekeinkről, családunkról és munkánkról. 

Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünkön ennek az igének az alátámasztására először egy ószövetségi 

példát, majd egy újszövetségi példát, harmadszor pedig egy mai példát szeretnék elmondani.  

I. Először tehát az ószövetségi példáról beszéljünk, amely Mózes 4. könyvéből való. Az Egyiptomból 

megszabadult zsidó nép elérkezett Kánaán földjének határához, s Mózes a 12 törzsből egyenként egy-egy 

férfit, összesen 12 kémet küldött, hogy kémleljék ki az Ígéret Földjét. Ők visszajöttek, s a tizenkettőből tíz azt 

mondta: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunk. Sőt láttunk ott óriásokat is. És felemelé 

szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron 

ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Egyiptom földén, vagy ebben a 

pusztában vajha meghalnánk! A 12-ből csupán ketten voltak, Józsué és Káleb, akik Istenben bízva ezt 

mondták: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. És ebben a 

helyzetben mond valamit Isten, amit vigyünk a szívünkben magunkkal: Élek én, azt mondja az Úr, hogy épen 

úgy cselekszem veletek, a miképpen szólottatok. Azt mondja Isten: Legyen a ti szavaitok szerint! Ha nektek a 

körülmények inkább számítanak, mint az én ígéretem és az eddig megtapasztalt hatalmam, ám legyen. És mi 

lesz a következménye a 10 kém válaszának? Az, hogy ők valóban nem jutnak be Kánaán földjére. Azt 

mondták: Nem tudjuk elfoglalni Kánaánt, bárcsak meghalnánk. S míg mindannyian, akik ezt mondták, meg 

nem haltak, valóban nem jutottak be, hanem addig a nép a pusztában bolyongott. És mi történik a Kálebbel és 

Józsuéval? Józsué vezetésével elfoglalta Izráel következő generációja Kánaán földjét. Hiába kapta meg a 10 

kém is ugyanazokat az ígéreteket, mint Józsué és Káleb, az ő nyelvük és hitük, sajnos szó szerint halált hozott. 

Szó szerint beteljesedett az Ige: „Élet és halál van a nyelv hatalmában”. 

II. Másodjára egy újszövetségi példát szeretnék elmondani, amely ugyancsak ezt bizonyítja. Máté 

evangéliumában olvassuk: Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: 

"Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!" Amikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus megkérdezte 

tőlük: "Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?" Ezt felelték: "Igen, Uram!" Ekkor megérintette a szemüket, és 

ezt mondta: "Legyen a ti hitetek szerint!" (Mt 9,27-29) Jézus nem azt mondta ennek a két vaknak, hogy legyen 

a ti pozitív hitetek szerint, s ha negatív a hitetek, akkor arra nem leszek figyelemmel. Nem. Ő azt mondta: 

Legyen a ti hitetek szerint. Ezek a vakok a szemük világát nyerték vissza, mert a hitüket megvallották. Mintha 

azt mondták volna: Tudjuk, hogy lehetetlen a vakságot gyógyítani, de mi hisszük, hogy Te isteni erővel képes 

vagy rá. S meggyógyultak. Ez a két vak megvallást tett. S az ige minket is arra bátorít, hogy tegyünk 

megvallásokat. Konkrét megvallásokat az életünkkel kapcsolatban, amelyek áldást hordoznak magukban. 

Például mondhatom azt: Megvallom, hogy az orvosok szerint lehetetlen, de én benned bízom Uram, tudom, 

hogy Te megteheted. Mondjunk ki nap, mint nap, újra, és újra áldást az életünkre, és áldjuk meg a ránk 

bízottakat is. S vegyük észre, ha lemondóan, remény nélkül mondanánk ki szavakat, tudva, hogy azok átkot 

hordoznak magukban. 

III. Harmadszor egy mai példát szeretnék elmondani. Egy édesanya kérte a nagylányát: – Kérlek, 

mosogass el! A leány nekifogott, bár semmi kedve nem volt hozzá, és amit az ember nem szívesen csinál, ott 

hamar becsúszik egy kis ügyetlenség is. A tányér kiesett a kezéből és eltört. Beszaladt az édesanya: – Mi 

történt? – Hát, édesanya, éppen a legszebb tányérod összetört. – „Jaj, te haszontalan, semmit nem érek veled! 

Ez volt az utolsó tányér abból a készletből, amit az esküvőmre kaptam, és most azt is összetörted! Minden 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

tönkremegy a kezed között! Nem lesz belőled semmi! Nem leszel jó gazdaasszony, ha férjhez is mész, minden 

tönkremegy a kezedben! Tűnj innen, majd én megcsinálom!” Nem is gondolja az édesanya, mennyi átkot 

zúdított a leányára. A kislány sírva elszalad. Látja, hogy kárt okozott, fáj is neki, hogy ilyen ügyetlen volt és 

vissza-visszajön a gondolataiba: „Belőled nem lesz semmi!” Az eredménye az egésznek az lesz, hogy a kislány 

talán nem mer férjhez menni, mert fél a feladattól. És ha odasül a rántás, mindig kísértenek majd édesanyja 

szavai: „Belőled soha nem lesz jó gazdaasszony!” Sok félelem születik ilyen módon, ami megkötözi érzékeny 

lelkét, mert az ilyen szavak átokká válnak. De mennyire másképpen is lehet! Ha az édesanya látja kislánya 

ijedtségét, akkor nem tesz rá még néhány lapáttal, hanem elkezdi buzdítani: – Kislányom, tudod, mennyi 

tányért összetörtem én már életemben? Ne félj, lesz másik, az Úr majd gondoskodik róla! Máskor legyél 

figyelmesebb, de ne félj, megáld az Úr, leszel te még nagyon ügyes háziasszony! A jó Isten ad neked majd 

otthont, ad kedves férjet, és akkor jobban odafigyelsz mindenre. 

Kedves Testvérek! A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy Isten az Ő népe, Izráel dicséretei között 

lakozik. (Zsolt 22,4 Károli) Az ellenség pedig Isten népének a panaszkodása között lakik, s arra vár, hogy 

meggátolja Isten áldását. Sokan nem is tudják, hogy szinte naponta mondanak átkot magukra, mikor ezt 

mondják: „Nekem ez úgy sem sikerül.”„Mindjárt megőrülök.”Átkokat mondanak házasságukra, 

gyermekeikre, anyagi életükre, s nem tudják, hogy amit kimondanak, annak ereje van. Szabaduljunk meg 

ezektől az átkoktól, kezdjük el Isten ígéreteit megvallani. Ne az óriásokra nézzünk, ne a problémákról 

beszéljünk, hanem kezdjük el megvallani Isten ígéreteit családunkra, jövőnkre, anyagi életünkre. Ámen. 

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

    
                                               Bibliaóra (2017.09.06)   Istentisztelet és Megyesi Boglárka megkeresztelése (2017.09.10) 

 

Október 1-én vasárnap 17 órától IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETET tartunk, amelynek középpontjában Isten 

dicsőítése áll majd ifjúsági énekek éneklésével. Az alkalmat a 8 tagú Őrálló Dicsőítő Zenekar fogja vezetni, akik 

többek között szintetizátorral, gitárral, fuvolával, csellóval fogják kísérni az énekeket. Várunk minden dicsőítő 

énekek iránt fogékony fiatal és kevésbé fiatal testvérünket! 

Szept. 12-én (múlt héten kedden) a Debrecen TV munkatársai interjúval egybekötött felvételt készítettek a 

templomunkról, amelyet szeptember 14-én, a 20.03-tól kezdődő Cívis értéktár című műsor utolsó egységében 

lehetett megtekinteni. Hétfőn jelentkeztek be a DTV munkatársai, így múlt vasárnap még nem tudtam hirdetni, 

viszont az adás az alábbi honlapon is elérhető néhány héten keresztül: http://www.dehir.hu/musorok/civis-ertektar/ 

Szept. 20-án (szerdán) 17 órától bibliaórát tartunk. A jövő heti téma: A bűn története és Isten megoldása a 

bűnnel szemben. Az előkészítő kérdések a templom bejárati terében lévő kis asztalon találhatóak.  

Szept. 21-én (csütörtökön) 16 órától énekkari próbát tartunk. 

Szept. 23-án (szombaton) 17 órától ifjúsági órát tartunk, amelyre várjuk fiataljainkat. 

Szept. 24-én (vasárnap) egyházmegyénk gyülekezetei között szószékcserére kerül sor. Gyülekezetünkben 

Gacsályi Zsolt, józsai lelkész fog szolgálni. 

Szept. 27-én (szerdán) 15.30-tól a bibliaóra előtt a Debreceni Rendőrfőkapitányság kezdeményezésére egy 

bűnmegelőzési fórumra kerül sor gyülekezetünkben, ahol egy nyomozó készíti majd fel előadással egybekötött 

beszélgetés keretén belül az egybegyűlteket a személy és vagyon ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésére. 

Szept. 26-án (kedden) 16 órakor találkozunk gyülekezeti tagok a Déri Múzeum előtt, s meglátogatjuk közösen a 

Lídia kör alkalmait felelevenítve az „Ősi arany és ezüstkincsek Romániából” című kiállítást. 

Okt. 7-től szombat délelőttönként 10 alkalmas tűzzománc készítő tanfolyamot indít Nagy T. Wanda testvérünk 

gyülekezetünkben. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni a résztvevőknek. 

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által lehetőségünk nyílt arra, hogy egy férfi vagy nő 

takarító munkakörben közfoglalkoztatottként napi 8 órában dolgozhasson. A szakképesítés nélküli havi bér br. 

81.530Ft, ami nettó 54.217Ft. Ha valaki ismer a munkakörre alkalmas embert, kérem jelezze. 

 Az istentiszteletről való kivonulást követően Tóth Máthé Miklós mutatja be a reformáció 500. 

évfordulójára Kálvin Jánosról írt regényét, amelynek címe: „Számadással Istennek tartozom”. Mindazok, akik 

szeretnének részt venni ezen a könyvbemutatón, maradjanak a templomtérben, illetve üljenek az első sorokba. 
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