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VISSZAALAKÍTÁS ÉS SZÖVETSÉGMEGÚJÍTÁS 

 

Lekció: 2Krón 34 1-5, 8, 11, 14, 16, 18-19, 21, 29-33. 
Textus: Rm 1,17b Az igaz ember pedig hitből fog élni. 

 

Kedves Testvérek! Egyházunkban a 2017. év leginkább a Reformáció 500. évfordulójáról szól. Mai 

istentiszteletünkön pedig különösen közel kerültünk az 500. évfordulóhoz, hiszen csupán két nap választ el 

minket tőle. Ugyanakkor kitüntetett e mai istentisztelet más szempontból is, hiszen ma adunk hálát az új borért, 

s úrvacsorát veszünk. Mai istentiszteletünkön ezért fókuszáljunk először a reformációra, amit leginkább a 

visszaalakítás szóval tudnánk lefordítani, másodszor pedig az úrvacsorára, mint szövetségmegújításra. 

1) Először tehát beszéljünk a reformációról. A szó visszaformálást, visszaalakítást jelent. Miért van 

szükség visszaalakításra? Azért, mert az idő előrehaladtával a dolgok deformálódnak, azaz elveszítik eredeti 

alakjukat, tartalmukat. Van például egy polc és a hosszú évtizedek alatt, főleg, ha nehéz tárgy található ezen 

a polcon, meghajolhat, deformálódhat a polc közepe, homorúvá válhat. Ha helyre akarjuk hozni, ki kell 

egyenesítenünk. Vissza kell alakítanunk az eredeti formájára. A felolvasott igeszakaszban egy 

templomfelújításról olvastunk, ami Jósiás király idejében történt, aki egy olyan időszak után kezdte el 

uralkodását, amikorra Júda népe teljesen elfeledkezett Isten törvényeiről és a környező népek bálványait 

kezdték imádni. Jósiás azonban visszafordult Istenhez és húsz évesen hozzálátott az elhanyagolt templom 

felújításához. Ennek során előkerült egy könyvtekercs: a törvény Igéje. Amikor ezt felolvassák a királynak, 

akkor megszaggatta ruháit. Rádöbbent, mennyire eltért népe Isten törvényeitől. Majd mit csinált? 

Visszaalakította a saját és népe életét az Úr törvényéhez. 

Kedves Testvérek! Ez történt 500 évvel ezelőtt is. Luther Márton sem tett mást, mint Jósiás király. 

Ő is rátalált az elfeledett Bibliára. Felfedezte azt és elképedt, hogy az akkori egyház egészen mást tanított, 

mint ami a Szentírásban van. Mert a Biblia úgymond eltűnt, hiszen a IV. században félretették azt. A 

keresztyénség történetében hosszú évszázadok teltek úgy el, hogy csak néhányan ismerték a Biblia tanításait.  

Luthernek a legnagyobb kérdése az volt, ami minden embernek a legnagyobb problémája kellene, hogy 

legyen: Hogyan lehetek megtisztult ember? Hogyan győzhetem le a természetem indulatait: a rossz 

szokásokat, a sértettséget, a haragomat, az életem rossz dolgait? S a választ a Bibliában találta meg: „Az igaz 

ember pedig hitből él.” Nem az teszi igazzá az embert, amit saját erejéből el kezd tenni, még ha vallási 

előírások hatására is teszi ezt, hanem az embert az Isten igazságainak, Isten Igéjének, és a testté lett Igének, 

az Úr Jézusnak a befogadása teszi tisztává. Az, hogy az elfogadott Igék belülről kezdenek el munkálkodni, és 

ez változtatja meg az életünket. Ki teszi mássá az embert? Isten. És mi által teszi mássá? Hit által. És hogyan 

teszi mássá? Ha befogadjuk Isten Igéjét, Isten üzeneteit. Megráz engem az, amit Isten mond az életemről. És 

ha én Istennel együttműködve ki akarok jönni a mélységből, ahová kerültem, Ő segít. Ezért íródott a Biblia. 

Hogy mi meg tudjunk tisztulni a mi bűneinktől. Hogy amint olvassuk a Szentírást, rádöbbenjünk arra, hogy 

miben tértünk el attól az úttól, amit Isten kijelölt a számunkra. 

Amikor Luther kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, tételeiben leírta, hogy mit tanít a 

Biblia a bűnbocsátó cédulák kérdésében. Luther az elfelejtett Bibliára hivatkozott tételeiben. Majd lefordította 

a Bibliát népe nyelvére, s az emberek felismerték, hogy mennyire eltávolodott az életük Isten Igéjétől. Majd 

sorra születtek a nemzeti bibliafordítások és Károli Gáspár is lefordította a Bibliát magyarra. És azóta itt lehet 

a kezünkben a Biblia, Isten legcsodálatosabb ajándéka, amely által Ő ma is szól hozzánk. Ma is reformálja, 

visszaformálja, visszaalakítja az életünket azzá, amit Isten eltervezett az életünkre vonatkozóan. Mert 

Isten szavára hallgatva nem tévedünk el. S ha mi Istenre figyelünk, az életünket az Ő szavához igazítjuk, akkor 



 

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

ennek egyenes következménye az, hogy úgy tekintünk Rá mint szövetségesünkre, mint Aki megvéd, ha baj 

van. És ennek következménye, hogy szövetséget kötünk Vele, s e szövetséget újra és újra megújítjuk. 

2) S ez a szövetség megújítás nem más az életünkben, mint az úrvacsora. Amikor úrvacsorázunk, 

akkor kifejezzük, hogy mi ebben a szövetségben, a Jézus által kötött új szövetségben meg kívánunk maradni. 

Ma az új borért adunk hálát. Mikor Jézus az utolsó vacsora alkalmával felemelte a kehelyben lévő bort, akkor 

azt mondta: „E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én 

emlékezetemre.” És amikor mi úrvacsorázunk, ezáltal kinyilvánítjuk: Igen, mi ebben a szövetségben meg 

akarunk maradni. Az Ige tükrében látjuk a bűneinket. Mindazokat a dolgokat, amelyek Isten eredeti 

szándékához képest deformálódtak az életünkben. És szeretnénk a visszaalakulást. Ezért megbánjuk a bűnt, 

és elfogadjuk Jézus helyettünk hozott áldozatát. Elhisszük, hogy Isten Jézus érdeméért megbocsát.  

Vigyük el a szívünkben ma e két szót: visszaalakítás és szövetségmegújítás. Isten ezt várja tőlünk, 

hogy életünk minden idejében erre törekedjünk. Először is reformáljuk, alakítsuk vissza Igéje fényében 

életünket az Ő tervéhez. Másodszor újra és újra, igaz bűnbánattal újítsuk meg az úrvacsorában a Vele kötött 

szövetségünket. Így legyen. Ámen.                        Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

         
   Bocskai István                    Méliusz Juhász Péter               Szenci Molnár Albert      Huszár Gál  (Ref. Ált.Isk. freskói) 

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

Okt 31. kedd 16.00 Reformáció emlékmű-avatás. Találkozó 15.45-kor a Ref. Kollégium főbejáratánál 

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

01. szerda 17.00 Bibliaóra.  A megígért szabadító. Az előkészítő kérdések a bejárati kis asztalon. 

02. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

04. szombat 9 - 12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

04. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

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

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

énekek éneklésével, az Őrálló Dicsőítő Zenekar zenei vezetésével. 

07. kedd 17.00 Filmklubunk első alkalmára a hónap első keddjén, november 7-én 17 órától kerül 

sor. Reformáció alkalmából a Luther című filmet nézzük meg új kivetítőnkkel. 

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 és Uti László. A mai istentiszteleten kerül sor bemutatásukra.  

A bejáratnál lévő kis asztalon találhatóak a gyülekezeti tagságot kérelmező lapok. Aki szeretne 

gyülekezeti tagunkká válni, kérem töltse ki e lapot, és adja át a lelkésznek vagy Uti Lászlónak. 

November 5-én 17 órától újból Zenés istentisztelet 

lesz gyülekezetünkben, amelynek középpontjában Isten 

dicsőítése áll ifjúsági énekek éneklésével. Az alkalmat ismét 

az Őrálló Dicsőítő Zenekar fogja vezetni, amelynek tagjai 

szintetizátorral, gitárral, fuvolával fogják kísérni az énekeket. 

Az alkalmat követően tea és pogácsa mellett beszélgetésre 

lesz lehetőség.  Hívogassunk erre másokat, és jöjjünk el mi magunk is! 

Mai perselypénzünkkel a Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet templomának építését támogatjuk. 

Köszönetet mondunk elköszönő kántorunk, Bánszky János gyülekezetünkben végzett kiváló szolgálatáért. 

Bemutatom Czövekné Lajter Tímeát, aki gyülekezetünk új munkatársa. 

       Nov. 6-tól 10-ig a Nagysándor-telepi templomban 18-tól az első 4 parancsolatról tartanak előadást th-i tanárok.  

Az úrvacsorai jegyekért köszönetet mondok: Szilágyi Lászlóné és Tabajdi György Pál testvéreinknek. 
Cím: 4027 Debrecen Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 15-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
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