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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.22.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 12. sz. 

SZABADULÁS ÉS GYÜMÖLCSTERMÉS 

Lekció: Gal 5,17-23 

Textus: Jn 8,31-36 „(…) Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” 

 

Kedves Testvérek! Különleges érzés a pulpitus előtt látni a gyönyörűen elrendezett asztalt, amelyen többek 

között paprikát, hagymát, tököt, paradicsomot, karfiolt, körtét, almát, és szőlőt is láthatunk. Vagyis 

mindazokat a terményeket, amelyeket Isten jóságos gondoskodása a mi életünk fenntartására alkotott, amiért 

ma hálásan köszönetet mondunk Istennek. A hálaadáson túl azonban mai alkalmunk megemlékezés is egyben 

az október 23-i forradalom hőseiről, akik vérüket hullatták a szabadságért. E két kitüntetett alkalom kapcsán 

két szó kristályosodott ki számomra, amikor mai istentiszteletünkre készültem: szabadság és gyümölcstermés. 

A felolvasottak alapján először a lelki szabadulásról, másodszor a lelki gyümölcstermésről szeretnék szólni. 

I) Először tehát a lelki megszabadulásról legyen szó. Jézus szavait olvastam fel, aki így szólt azokhoz 

a zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek 

az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Jézus a felolvasott igeszakaszban arról beszél, hogy létezik 

egy rabság, amitől csak az igazság szabadít meg. Amikor rabságról hallunk, eszünkbe juthat egy börtön, ahol 

elzárva rabok sínylődnek. Mi jellemzi a rabokat? Az egyik legfontosabb jellemző, hogy nem mehetnek sehová, 

mint egy béna, aki egy helyhez van kötve. Az is jellemző a rabokra, hogy nem társaloghatnak szabadon 

másokkal, így bizonyos értelemben a rabsággal egyfajta némaság is együtt jár. Ugyanakkor csak korlátozottan 

hallhatnak a világ híreiről, így bizonyos értelemben süketek is. A világ szépségeit sem láthatják, így bizonyos 

értelemben vakok is. Tehát elmondhatjuk, hogy a rabság bizonyos értelemben egyenlő a süketséggel, 

vaksággal, némasággal és bénasággal.  

Jézus azonban nem fizikai, hanem lelki rabságról beszélt. Mert van lelki börtön is, és vannak lelki 

rabok is, akiket lelki süketség, lelki vakság, lelki némaság és lelki bénaság jellemez. A lelki süketség miatt 

nem tudja meghallani a lelki rabságban élő ember Isten Igéjét. A lelki vakság miatt nem tudja meglátni Isten 

működését e világban. A lelki némaság miatt felejt el Istenhez szólni, imádkozni, vagy Istenről vallást tenni. 

A lelki rabság miatt pedig a világi ember lelke lassanként lebénul, s e lelki bénaság okán nem tud megmozdulni 

Isten akaratának a cselekvésére.  

Jézus azonban nemcsak megvilágítja azt, hogy van lelki rabság, hanem rámutat arra is, hogy miként 

lehet ebből megszabadulni. Azt mondja: Az igazság szabaddá tesz. Ki az igazság? Jézus egy másik helyen azt 

mondja magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) Tehát Jézus az, aki ki tud szabadítani 

minket a lelki fogságból. Ő a világ világosságaként (Jn 8,12) rávilágít arra, hogy körülöttünk egy hatalmas 

szellemi háború dúl, amely már a bűnesetkor elkezdődött, s azóta szünet nélkül zajlik Isten és az ördög, Isten 

angyalai és a bukott angyalok között. S a harc tétje a mi lelkünk. Az ördög célja születésünk pillanatától az, 

hogy megkötözzön, hogy szellemi rabságba taszítson, mert akkor szellemileg süketté, vakká, némává és 

bénává tehet. Mert ha én rab vagyok, és ha sikerül elérnie, hogy megtagadjam Jézust, vagy ha nem is tagadom 

meg, de egyszerűen nem Őt választom életem Uraként, akkor már nyert ügye van. Mert akkor nincs senki, aki 

meggátolhatná azt, hogy e földi rabláncon való menetelésem végén a pokolba zuhanjak. 

Jézus azt mondja az Igében: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36) 

Vajon tudjuk-e, hogy mit jelent Jézus neve? Jézus neve héberül Jesua. A Jesua név pedig a Jehósua név 

rövidített alakja, ami ezt jelenti: Az Örökkévaló megszabadít. És ma is, az 1956-os forradalom 61. 

évfordulóján Jézus az, aki ki tud szabadítani a lelki-szellemi rabságból. Mert Ő a Szabadító, Ő a Megváltó.  

II) Másodszor a gyümölcstermésről szeretnék beszélni. Pál apostol így ír: „A Lélek gyümölcse pedig: 

szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Úgy képzelhetjük ezt 

el, hogy az életünk a Szentlélek szántóföldje lesz, és ahogy a föld megtermi az előttünk látható szemet 

gyönyörködtető zöldségeket és gyümölcsöket, úgy az életünk is elkezdi teremni a fent említett Lélek 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

gyümölcsét. Előttünk van, s a szemet gyönyörködteti a sok finom zöldség és gyümölcs. Ugyanígy 

gyönyörködünk egy olyan életben is, amely a Lélek gyümölcsét termi, hiszen szükségtelen arról beszélnünk, 

hogy mai világunkban mennyire hiánycikk a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a 

hűség, a szelídség, vagy az önmegtartóztatás. Hogyan teremhetjük mi mégis meg mindezt? Jézus elmondja 

ennek a titkát is: Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt 

magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4) A szabadításhoz hasonlóan 

a gyümölcstermés is Jézushoz kötődik. Mert amit a Lélek gyümölcseként jelöl meg a Biblia, azok nem nemes 

emberi tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok. Csak ha megmaradunk Krisztusban, ha Rá hallgatunk, 

ha nem térünk el az Ő irányításától, akkor tudjuk teremni a Lélek gyümölcsét. 

Ma tehát, amikor már csak egy nap választ el október 23-tól, s ugyanakkor előttünk van a 

gyümölcsökkel feldíszített asztal, vigyük magunkkal e két szót: szabadulás és gyümölcstermés. Mindkettő 

Jézus által lehet a miénk. Így legyen. Ámen.          Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

   
Könyvbemutató (10.15)  Tűzzománc készítő tanf (10.14)  Készülés hálaadásra(10.21)  Kivonulás       Hivatalvezetőnk 

Alkalmaink (2017.október):            Fotók: A.Á 

25. szerda 17.00 Bibliaóra.  A megváltás története az első adventig. Az előkészítő kérdések a 

bejárati kis asztalon találhatóak. 

26. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

28. szombat 9.00-

12.00 

Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

28. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

29. vasárnap 10.00 Istentisztelet. A presbiterjelöltek és gondnokjelölt névsorának második 

közzététele a szószékről. Presbiterjelöltek és gondnokjelölt bemutatása. 

31. kedd 16.00 Reformáció emlékmű avatás a Nagytemplom mögött 

31. kedd 17.00 Úrvacsorás istentisztelet a Nagytemplomban a reformáció 500. évfordulóján 

Nov 5. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s azt követően gondnok és presbiter választói közgyűlés 

Nov 5. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet, amelynek középpontjában Isten dicsőítése áll majd ifjúsági 

énekek éneklésével, az Őrálló Dicsőítő Zenekar zenei vezetésével. 

Köszönetet mondok minden testvéremnek, aki a mai hálaadó istentiszteletre zöldséget, illetve gyümölcsöt hozott, 

ugyanakkor köszönöm a több órán át tartó díszítést Kovács Józsefnének, Szűcs Anikónak és Pótor Katalinnak. 

Hirdetem, hogy istentiszteletünkön megkereszteltük Zilahi Bence Attilát, Zilahi Attila és Molnár Petra 

gyermekét. Életükre Isten áldását kérjük! Szeretettel várjuk a családot a továbbiakban is gyülekezeti alkalmainkra. 

Hirdetem, hogy elhunyt Széles Lajos József, Széles Ildikó édesapja. Temetésére október 20-án került sor 

13 órától a debreceni köztemetőben. Isten vigasztalását kívánjuk gyászoló szívű hozzátartozói számára! 

 

Hirdetem, hogy november 5-én kerül sor a gondnok- és presbiter választói közgyűlésre az istentisztelet után. 

Gondnok jelölt: Tabajdi György Pál. Presbiterjelöltek: Andorca Emil, Dr. Bakó József, ifj. Karasszon Dezső, Nagy 

Sándor, Szilágyi Lászlóné, valamint Uti László. A jelöltek a jövő vasárnapon kerülnek bemutatásra.  

 Hirdetem, hogy a bejáratnál lévő kis asztalon találhatóak a gyülekezeti tagságot kérelmező lapok. Ha 

valakinek a neve még nem szerepelne a választói névjegyzékben, de szeretne gyülekezeti tagunkká válni, kérem 

töltse ki e lapot, és adja át vagy nekem, vagy pedig Uti László testvéremnek. 

 

Hirdetem, hogy az egyházmegyénk által kiírt irodaszer és katechetikai pályázatok által gyülekezetünk egy Acer 

X117H DLP kivetítővel, valamint egy Lenovo T410 i5 típusú laptoppal gazdagodott. Ezúton is Isten áldását kérjük 

egyházmegyénk Elnökségének életére és munkájára!  
 Hirdetem, hogy az elmúlt héten a templom északi oldalán elkezdtük az elvadult cserjék eltávolítását, 

valamint lenolajjal át lettek kenve a keleti és északi oldalakon lévő angol-aknák faoszlopai. 
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