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

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.10.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 19. sz. 

ADVENT II. – JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA 

Lekció: Jn 1,1-14  
Textus: Jn 8,12 Jézus (…) ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár 

sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 

 

Kedves Testvérek! Advent második vasárnapja van, s mint tudjuk, az adventi időszak azt a célt szolgálja, 

hogy készülünk az Úr Jézus jövetelére. Ezt a felkészülést pedig többnyire várakozás jellemzi. Az adventi négy 

vasárnapon újabb és újabb gyertyákat gyújtunk meg, ami a várakozásunk szemmel látható fokozódását is 

megmutatja. És eközben visszafelé is számolunk: már csak három, már csak kettő, már csak egy adventi 

vasárnap előzi meg karácsony szent ünnepét: Jézus Krisztus születésének megünneplését. 

A fokozódó fény is magára az Úr Jézusra mutat, Aki azt mondta magáról, hogy: „Én vagyok a világ 

világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." Nekünk pedig erre a 

világosságra van igazán szükségünk! Ha az Úr Jézust a szívünkbe hívjuk, akkor ez a világosság, az Ő 

világossága költözik a szívünkbe is. Az a világosság, amely rávilágít életünk problémáira, az Istentől való 

távol-létünk okaira, a bűneinkre. Minderre pedig megoldásul Jézus önmagát kínálja. Önmagát, a világosságot, 

amely szeretetet gyújt a gyűlölet és harag helyén. A világosságot, amely békességet teremt a háborúk nyomán. 

Ez a világosság jött el erre a világra, amikor Jézus megszületett a betlehemi istállóban. És ez a világosság 

töltheti be a mi életünket és családjainkat is, ha Ő veszi át az irányítást a mi életünk felett.  

János azt írja evangéliuma első verseiben: Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden 

embert: ő jött el a világba. (Jn 1,9) Karácsonykor ezt ünnepeljük. Ebben az évben pedig, amikor hálát adtunk 

a reformáció 500 éves évfordulójáért, visszatekintettünk arra, hogy az elmúlt 500 év alatt Jézus világossága a 

reformáción keresztül mit tett e világban. 

Mai alkalmunk különleges istentisztelet, mivel ennek az 500 évnek a legfontosabb történéseiről, 

irodalmi alkotásairól kaphatunk dióhéjban ismertetést „500 év megújulás” címmel, ez által is hálát adva az 

Úr Jézusnak, Aki Világossága által formálta elmúlt fél évezredünket.                       Dr. Pótor Áron  

 

       
Andics Árpád és Erdélyi Márta, Székfűtés ágymelegítőkből a templomtérben,   Tűzzománc kiállítás  (Képek: AÁ)     

 

500 ÉV MEGÚJULÁS   

Az alapkoncepciónk az volt, hogy a REFORMÁCIÓ-t is a valós élet mindenkori eseményeinek kölcsönhatás-

rendszerében vizsgáljuk meg; mert minden hat mindenre. Párhuzamos idősíkokat vizsgálunk tehát, 5 x 100 

éves bontásokban. A narrátori szövegek dióhéjban bemutatják Európa és Magyarország világi történéseinek, 

valamint Magyarország egyházi történelmének csomópontjait. De említést teszünk a korszakok szellem 

óriásairól, jeles közéleti szereplőiről, sőt a társadalom fejlődését befolyásoló technikai újdonságokról is. A 

történelmi részek között hitvalló és protestáns nagy elődeinket idéző versek hangzanak el, az irodalom nyelvén 

világítva át az elmúlt 500 évet. Így rajzolódik ki a REFORMÁCIÓ-ról egy olyan képzeletbeli „élő fa”, amely 

az összetett környezeti hatások függvényében hol növekszik, hol fejlődésében stagnál vagy éppen az életéért 

küzd. Előadásunknak ez az átfogó komplexitása egyben egyedi sajátossága is. Nem tudunk róla, hogy az 

Emlékév tiszteletére valaki más hasonlót készített volna.  



 

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

A jövőt nézve: továbbra is vezérfonal kell maradjon a „semper reformandi”, a „folytonos megújulás”. A múlt, 

a hagyománytisztelet mellett azonban a világgal is változni tudó egyházé a jövő.  A következő sikeres 500 

évhez fel kell ismernünk minden olyan technikai újdonságot is, amely a gyülekezeti élet hatékonyságát növeli, 

belső kommunikációját segíti. (Pl. egyházi/gyülekezeti internet, honlap, Facebook használat, stb.) 

Templomunkban a LYRA Művészeti Csoport vezetőinek ez a 28-ik előadása. Itt és ezzel zárjuk az 500-ik 

Emlékévet. Reményeink szerint minderről (teljes előadás anyag és helyszínek) 2018-ban majd egy könyv is 

megjelenik. Dr. Fekete Károly ref. püspök úr a tervünket támogatja. Az ősbemutatót követően (2017.03.21; 

Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó) dr. Csohány János ny. teol. professzor úr ezen szavakkal gratulált 

nekünk: „Megcsináltátok a lehetetlent!” Ez a szakmai elismerés adott erőt a közel 30 előadáshoz! 

               Andics Árpád Holló László-díjas fotóművész, tanár és Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas versmondó  

Alkalmaink (2017. december):                             

10. vasárnap 14.00 Adventi délután (2). Mézeskalács és gipszdísz ékesítés 

13. szerda 16.00 
Bibliaóra. A megváltás élménye személyes életünkben. Az előkészítő kérdések az 

asztalon 

14. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

15. péntek 17.00 Ifjúsági bibliaóra 

16. szombat 14.00 Adventi délután (3). Karácsonyfa-díszek készítése 

17. vasárnap 10.00 Advent 3. vasárnapján istentisztelet 

17. vasárnap 17.00 Adventi dicsőítő istentisztelet az Őrálló Dicsőítő Zenekarral.  

24. vasárnap 10.00 Advent 4. vasárnapján istentisztelet (gyermekek műsorával) 

24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet  

25. hétfő 10.00 Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet 

26. kedd 10.00 Istentisztelet karácsony 2. napján  

Hirdetem, hogy a távfűtés nagy költsége miatt a templomtér székeinek fűtését elektromos ágymelegítőkkel 

oldottuk meg, amely a derekunkat is melegen tartja. 63 szék fűtése vált megoldottá, ami 135 ezer forintba került, 

de szeretnénk további székeket is fűteni ilyen módon, ezért gyűjtést hirdetünk meg egy külön perselybe az 

ülésfűtés bővítésére. Azt tervezzük, hogy ha összegyűlik a fűtésre most kifizetett összeg, akkor a hátsó 

széksorokra és a karzatban lévő további székekre is tudunk venni még további ágymelegítőket. Az adventi vásár 

bevételét is erre fordítjuk.  

Azért, hogy ne essünk el a széksorok közepén lévő vezetékekben, érdemes két oldalról megközelíteni a székeket. 

Szeretném jelezni, hogy az alkalmak végén egységesen húzzuk majd ki a melegítők hosszabbítóit a konnektorból, 

mindhárom padcsoportét külön-külön, ezért nem szükséges hozzányúlnunk a melegítők kapcsolóihoz.  

Hirdetem, hogy a múlt héten oly módon is modernebbé vált templomunk, hogy bevezetésre került a 

mikrohullámú internet, amit a Debreceni Egyetemtől kap gyülekezetünk. 

Hirdetem, hogy 3 méter magas fenyőt kaptunk a Nagysándortelepi gyülekezettől. Köszönjük. 

Az év vége felé közeledve szeretném kérni azokat, akik úgy gondolják, hogy még hátralékuk van az ezévi 

egyházfenntartói járulékuk befizetése terén, hogy ha lehetséges, ezt rendezzék csekken vagy átutalással. 

Ugyanakkor hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezet tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatják 

gyülekezetünket.  

December 17-én vasárnap 17 órától Adventi zenés 

istentisztelet lesz gyülekezetünkben, amelynek 

középpontjában újból 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! 

Hirdetem, hogy gyülekezetünkben is szeretnénk bevezetni azt a számos református egyházközségben 

bevett gyakorlatot, hogy a nagyobb ünnepeken, így a ránk következő karácsonyon is lehetővé tesszük a borítékos 

hálaáldozati adományozást. Borítékokat fogunk kihelyezni, s aki ilyen módon is kívánja támogatni 

gyülekezetünket e borítékban perselybe tett hálaáldozati adományával, annak ezt hálás szívvel megköszönjük. 

 Az alkalom végén megnyitásra kerül a „Lelkünkben fogant – tűzben született” c. tűzzománc kiállítás.  
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