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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 megfeszítettrQl. 
 
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: ElQre elhatározta, hogy ha a korintusiak közé megy, nem szól másról, csak a megfeszített és 
feltámadott Jézus Krisztusról. Én is elQre elhatároztam, még mielQtt 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. 
 ElQbb azonban szeretnék elmondani egy olyan történetet, amely egy budapesti református gyülekezet 
lelkészhivatalában történt. Egy idQs néni kopogtatott be, mögötte jött a taxis, aki elhozta Qt, s azt kérdezte, 
hogy beszélhet-e a lelkésszel. Mondta neki a hivatalvezetQ, 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 beszélgetQre, majd az egyikükre nézve ezt kérdezte: Maga a pap? 
Az így válaszolt: Igen, én vagyok. A néni folytatta: Eltemetne engem, majd elkezdte elQszedni 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 elQre 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 elQtérben ülQ taxisra mutatott: Itt van a sofQr. A lelkész így válaszolt: Nem úgy értem. Rendezte-e 
már a b_neit Istennel? Milyen b_nöket? Nekem nincsenek b_neim –mondta a néni. A lelkész megkérdezte: 
És mi van az ön 97 ezer b_nével? 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 elQbbi 
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 b_nnel nem mehet be a mennybe, mivel akkor a menny is bemocskolódna az emberek 
b_neivel, mint a föld. Majd megkérdezte: A 97 év alatt megvallotta egyszer is a b_neit Istennek? Nem – volt 
a felelet. És tudja azt, hogy van valaki, aki meghalt az Ön b_neiért 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 b_neit és b_nbocsánatot kapni azokra? S a néni ott 97 évesen mindezt megtette, s élete 2Ő. órájában 
rendezte b_neit Jézussal. 

Kedves Testvérek! Egy embernek a valódi élete a menny szemszögébQl nézve akkor kezdQdik el, 
amikor Jézus megszólítja az illetQt, s ez elQl 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 gy_lölt vámszedQ 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 
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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 b_nös ember, amikor megérzi Jézusban a Szent Isten közelségét, hirtelen látni kezdi a b_neit. 
Mikor átérzi Isten szeretetét, átérzi, hogy Jézus értem halt meg, az én b_neimért a Golgotán, akkor fájni 
kezdenek ezek a b_nök. Zákeusnak Jézus egy szót sem mondott arról, hogy milyen gazember dolog a saját 
honfitársait kizsarolni. Nem olvasta rá a b_neit. Elég volt találkoznia Jézussal, és magától kezdi el mondani: 
„Uram, ímé minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitQl valamit patvarkodással 
elvettem, négy annyit adok a helyébe.” Ez a Jézussal való találkozás egyik legnagyobb haszna: az ember 
elkezdi úgy látni magát, ahogyan Qt Jézus látja. 

De a legnagyobb haszna a Jézussal való találkozásnak mégis az, hogy az ember nemcsak meglátja a 
b_neit, hanem meg is tisztul tQlük. Az 1Jn 1,7-ben ezt olvassuk: Jézus Krisztusnak, az Q Fiának vére megtisztít 
minket minden b_ntQl. Olyan jó, hogy amikor közel engedjük Jézust, akkor P nem elítél, hanem megérezhetjük 
az P végtelen szeretetét. Látva b_neinket, letehetjük azokat a lábai elé, és bizonyosak lehetünk abban, hogy a 
megvallott b_neinkre 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. P alig várja, hogy megszólítására válaszoljunk, hogy az P jelenlétében megérezzük szeretetét. 
Mert P ma is megszólít: Zákeus gyere. És ide behelyettesíthetjük a saját nevünket:… A te házadban akarok 
megszállni. S ha mi neki engedve behívjuk Pt, s szent jelenléte fényében meglátva b_neink, azokat megvalljuk 
Neki, P leveszi vállainkról a b_n 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 követQen 
Vásárosnaményban nevelkedtem. 1996-tól a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának diákja 
voltam, ahol 1999-ben érettségiztem. Ezt követQen egy éven át Münchenben az Önkéntes Diakóniai Év 
keretein belül idQseket ápoltam. 2000-tQl a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytattam 
tanulmányaimat teológus-lelkész szakon. A 2003/0Ő-es tanévben a lipcsei egyetem teológiai karán voltam 
ösztöndíjas teológiai hallgató. Itt sikeres német egynyelv_ felsQfokú nyelvvizsgát tettem, amelyet 200ő-ben 
honosítottam. Még ebben az évben megszereztem az angol középfokú nyelvvizsga bizonyítványt is. A 
2005/06-os tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesültem, 2006-ban pedig elsQ lelkészképesítQ vizsgát 
tettem. 2007 QszétQl a Hajdúhadházi Református Egyházközségben szolgáltam segédlelkészként. A második 
lelkészképesítQ vizsga letétele után 2008 novemberétQl a Debreceni Református Egyházmegyéhez tartozó 
Újlétai Református Egyházközség lelkipásztora lettem. 200ő-tQl 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 kör_en felújítottuk az újlétai református templomot 2012-re , és akkor is, 
amikor szociális szolgálatot indított gyülekezetünk.  
Doktori tanulmányaimat 2008 Qszén kezdtem el a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Czeglédy 
Sándor teológiai munkásságának alapvonásai cím_ 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. 
 

A lelkész elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   
1. A MENNYEI ATYA HAZAVÁR 

Lekció: Lk 15,11-24 
Textus: Lk 15,20-24: És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta Qt, megszánta, 
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta Qt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok 
ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gy_r_t a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a 
hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." 
 
Kedves Testvérek! Egy ő istentiszteleti alkalomból álló sorozatot indítunk ma a tékozló fiú példázata alapján, 
amelynek bevezetéseképpen egy történetet szeretnék elmondani,  amely egy mai tékozló fiúról szól. Kínos 
lassúsággal döcög a vonat a helyvidéken át. Az ósdi gQzmozdony szinte sóhajtozik, amint nagy nehezen 
vonszolja a szerelvényt, hogy az utasokat az üdülQhelyekre vigye. Mindenütt örvendezQ, várakozással teli 
arcokat látni. Csak az egyik szakaszban, ahol két férfi ül, tükrözQdik szomorúság a fiatalabbik arcán. Nyilván 
valami nagy teher nyomja a szívét. Útitársa elgondolkozva figyeli, végül mond valamit az idQjárásról és a 
szép vidékrQl, hogy szomorú útitársával beszédbe elegyedhessen. S lám, a jég gyorsabban megtörik, mint 
gondolta volna. A szomorú, nyugtalannak és feldúltnak látszó fiatalember beszélni kezd, elQször félénken és 
szaggatottan, hosszú szünetekkel. Amint azonban észreveszi, hogy útitársa nem kíváncsiságból, hanem igazi 
segítQkész együttérzésbQl kérdezQsködik, egyszerre megindul belQle a szóáradat, mint valami gátját átszakító 
folyam.– Igen, hosszú ideig börtönben ültem – mondja. Éveken át. Ma reggel szabadultam. Most hazafelé 
tartok. Milyen szégyent hoztam a rokonaimra! A börtönévek során egyszer sem látogattak meg, és levelet is 
csak nagy ritkán írtak. De nem veszem tQlük rossz néven. Eljátszottam a szeretetüket. Talán azért is nem 
látogattak meg, mert az utazás drága. Nálunk otthon nem nagyon írnak leveleket. Mégis, remélem, 
megbocsátottak, még ha most nem is úgy látszik. Ó, hogy utálom egész elmúlt életemet és mennyire bánok 
mindent!”Néhány pillanatra a tenyerébe rejti az arcát. Azután folytatja:– Hogy szüleim helyzetét 
megkönnyítsem, levélben azt javasoltam, adjanak jelt, amelyrQl megtudhatom, amikor a vonat eldöcög a város 
végén a kertünk mellett, miként veszik hazatérésemet. Arra kértem Qket, hogyha megbocsátottak, akkor a 
kertünkben lévQ nagy almafa ágára akasszanak ki egy fehér szalagot. Ha azonban nem tartják kívánatosnak a 
hazatérésemet, ne tegyenek semmit. Ebben az esetben fennmaradok a vonaton, és utazom tovább, tovább, 
egészen messzire. Hogy hová, azt még magam sem tudom. A fiatalember izgalma szemmel láthatóan nQ. S 
ahogy a vonat közeledik otthonához, a feszültség szinte már elviselhetetlenné válik benne, és nem mer az 
ablakon kinézni, csak halkan mondja: – Nemsokára jön egy kicsiny híd, aztán a sorompó, és azután… 
azután…Útitársa gyorsan helyet cserél vele, és megígéri, hogy figyeli a nagy almafát. Alighogy ez megtörtént, 
kezét a fiatalember karjára teszi:– Ott van! – Szinte csak suttogni tud, hangja elcsuklik, könnyek ülnek a 
szemében. – Minden rendben! Az egész fa tele van aggatva fehér szalagokkal. – És egy szempillantás alatt 
eloszlik minden keser_ség, minden gond, minden félelem. A fiatalemberre rá sem lehet ismerni, úgy ragyog 
a szeme. Mindketten úgy érzik, csodát éltek át, mert megtapasztalták a szeretet csodáját. 
 Jézus példázata is a szeretetrQl beszél. A mennyei Atya csodálatos szeretetérQl. Ez a történet az egész 
Biblia egyik legszebb története, amely arról szól, hogy nekünk olyan mennyi Atyánk van, akinek az egyik 
legfontosabb tulajdonsága a szeretet,  hiszen P maga a szeretet. 

A példázat 3 olyan mozzanatáról szeretnék ma beszélni, amelybQl egy hiteles istenkép rajzolódik ki. 
ElQször, ahogyan elengedi az atya a fiát, másodszor, ahogyan várja haza, harmadszor, pedig, ahogyan 
visszafogadja. 
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I. ElQször Jézus arra a tulajdonságára mutat rá a mennyei Atyának, hogy P nem kötöz magához, nem 
láncol meg. Arról olvasunk, hogy a fiatalabb fiú ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám 
esQ részét! P pedig megosztotta közöttük a vagyont. Abban az idQben is nagyon ritka eset volt, hogy valaki 
még az apja életében kikérte volna az örökséget. Lehet, hogy sokan vannak, akik azt válaszolták volna, hogy 
nem mehetsz el. A mennyei Atya azonban nem ilyen. P szabad akaratot adott nekünk. P senkit sem kényszerít 
magához. P azt akarja, hogy mi saját döntésünk alapján ragaszkodjunk Hozzá. De ha másként döntenénk, P 
azt is megengedi. 

II. A mennyei Atya elenged, nyitva hagyja az ajtót, ha menni akar az ember, de a jó hír az, hogy nem 
is zárja be. Van lehetQség visszatérni Hozzá. És ez a 2. tulajdonsága az atyának, hogy P visszavár. Nemcsak 
elenged, hanem vár is haza. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy az a bizonyos fa tele van aggatva 
szalagokkal? A történetbQl kiderül. Miután hazaindult a fiú, még távol volt, amikor apja meglátta Qt, 
megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta Qt. Hogy látta meg? Úgy, hogy figyelte, kémlelte a 
bekötQ utat. Mert remélte, várta, hogy hazajön a fiú. Mások lehet, hogy csak egy koszos csavargót láttak 
benne,  de P a saját fiát, a szeretett gyermekét. És mikor meglátja, rohan felé. S a fiú már útközben készül, 
hogy elmondja: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened.” De még mielQtt elmondaná, az apja átöleli és 
megcsókolja. Én úgy gondolom, hogy hasonló érzésekkel indulhatott el a tékozló fiú is haza, mint a 
börtönviselt fiú is, vajon hogy fogadják otthon. Kívánatos az érkezése? De arról olvasunk, hogy még mielQtt 
szólhatna, az apja átöleli és megcsókolja. 
  
 III. Harmadszor azt olvassuk, hogy visszafogadja fiát. Az atya eddig nem beszélt. Az örökséget 
szótlanul adta oda, és mikor a fiú megérkezett, akkor sem olvasunk arról, hogy megszólalt volna. Most 
azonban megered a nyelve. Sorra adja ki az utasításokat: „Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, 
húzzatok gy_r_t az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, 
mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” Az egész háznép nagy mozgásba 
lendül. S mindez az Atya érzékeny szeretetérQl tanúskodik. Miért kellett az új ruha? Mert szakadtan jött haza, 
mint egy koldus. Az Atya azonban új ruhát ad rá, amit csak tiszteletre méltó emberek hordanak. A sarú és a 
gy_r_ pedig azt mutatta meg, hogy visszafogadta Qt mint fiút. Nem szolga, vagy béres, hanem fiú. Ugyanakkor 
levágatta a hízott borjút, amit csak a legnagyobb és legkülönlegesebb családi ünnepeken volt szokás levágni. 
És ahogy olvassuk, vigadozni kezdtek. 
 Kedves Testvérek! Ha egy tékozló fiú vagy tékozló leány hazatér, megtér, akkor ilyen öröm és 
ünneplés van a mennyben is. Mert a menny az valóság, ahogyan a pokol is. MindkettQrQl beszél nekünk Jézus. 
És a menny kapuja ma is nyitva áll. A mennyei Atya ma is várja még gyermekeit. P szabad akaratot adott 
nekünk. Így élhetünk TQle távol, de élhetünk Vele egy közösségben is. P ma meg akar minket szólítani: Gyere 
haza. Én szeretettel várlak és gyermekemmé fogadlak. Haljuk meg szavát. Így legyen. Ámen. 

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

                                     

 
Hirdetem, hogy az elmúlt héten Balatonfenyvesen egyházmegyei táborban vettünk részt. A táborban keddtQl 
szombatig a reformátori alapelvekrQl halhattunk reggel elQadásokat, este pedig igehirdetéseket. Az 
egyházmegyei tábor jövQre BerekfürdQn lesz. Erre a táborra a mi gyülekezetünkbQl is várják a jelentkezést.  
 Gondnok úr tájékoztató levele alapján beszámolok a templom körüli munkálatokról: Július végén 
megtörtént a f_nyírás, majd rendbe tettük a kertet. Augusztus elsQ hetében megrendelésre került egy 120 literes 
hulladék gy_jtQ. Augusztus 2-án a templom É-Ny-i homlokzatáról le lett mosva az elmúlt 11 év alatt 
összegy_lt madár ürülék sterimóval, majd ultrahangos madárriasztó készülék lett felszerelve. 
 Hirdetem, hogy szerdán 17 órától bibliaórát tartunk. 
 Hirdetem, hogy augusztus 22-én kedden 18 órától presbiteri gy_lést tartunk. 

 
A lelkész elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.08.20.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW        I. Y┗aく 3. sz. 

 

A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   
2. A TÉKOZLÓ FIÚ ELHAGYJA AZ ATYAI HÁZAT 

 
Lekció: Lk 15,11-24 
Textus: Lk 15,12-13: A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám esQ részét. Erre 
megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli 
vidékre. 

Kedves Testvérek! Egy hete Isten szeretetérQl volt szó. Arról, hogy Isten nem köt magához, elenged, de vár 
vissza, és ha visszajövünk hozzá, gyermekévé fogad. Azért, mert nagyon szeret, és nála már kész a bocsánat 
minden b_nünkre. A mai vasárnap figyelmünket fókuszáljuk a kisebbik fiúra, akit az a vágy hajt, hogy 
függetlenítse magát az atyától. Aki minden kötöttség nélkül, az atya szabályaitól szabadon akarja élni az életét. 

 Hogy mennyire rólunk van szó, a mai emberrQl ebben a példázatban, a következQ kis történettel hadd 
szemléltessem: A tömött villamoson az egyik ülésen fiatal anyuka ül, ölében 4-ő éves kisfiúval. Vele szemben 
egy idQs néni. A kisfiú elkezd harangozni a lábával, miközben ütemesen rugdossa a vele szemben ülQ néni 
térdét. A néni próbál egy kicsit arrébb húzódni, de a csintalan gyerek újra és újra eltalálja. Amikor már nem 
bírja tovább, az idQs asszony megszólal. Arra kéri a gyerek anyját, hogy fékezze meg csemetéjét, és esetleg 
magyarázza el neki, hogy nem illik idQs embereket összerugdosni tömegközlekedési eszközön. Az öntudatos 
anyuka azonban büszkén kihúzza magát és így válaszol: „Maga csak ne szóljon bele, hogyan nevelem a 
gyereket. Az én kisfiam azt csinál, amit akar, én nem avatkozom bele gyerek személyiségfejlQdésébe." Az 
asszony erre megszeppen, elhallgat, és t_ri tovább a rugdosást. A jelenetet azonban végignézi egy bQrkabátos, 
rágógumit majszoló fiú, aki éppen a vitatkozó felek mellett áll. Kibányászta a rágót a szájából és 
odaragasztotta az anyuka homlokára. Az elQbb szólni sem tud a meglepetéstQl, majd méltatlankodva kikéri 
magának a dolgot. Erre a fiú sajátos hanglejtéssel csak ennyit mond: „Nyugalom! Az én anyukám sem 
avatkozott bele a személyiségfejlQdésembe.” S azzal leszállt a villamosról.  

Kedves Testvérek! Az a 4-ő éves kisfiú az út elején volt kibontakozás felé, az idQsebb rágót majszoló 
fiú pedig már úton volt. A tékozló fiú pedig végigjárta ezt az utat,  hiszen Q is úgy gondolta, nekem nem 
kellenek a kötöttségek, az atyai ház korlátai, a magam útján akarok járni! 

A felolvasott ige alapján ma 3 pontban szeretnék arról beszélni, hogy elQször is, elhatározta, elmegy 
otthonról, másodszor az apja elé állt és szinte követelve mondta, add ki a rám esQ részt, harmadszor pedig 
tervét meg is valósította: összeszedett minden mozdítható dolgot és elköltözött távoli vidékre. A 3 pont 
mindegyike rámutat arra, hogy ez a történet rólunk szól, a mi gondolkodásmódunkat tükrözi, s rámutat, hogy 
a tékozló fiú nem más, mint te meg én. 

I. ElQször tehát ennek a fiúnak a szívében megszületett az elhatározás, hogy elhagyja az atyai 
hajlékot. Mi késztette erre? Nem jó az, ha valakinek szeretetteljes otthona van? Miért nem érezte jól magát 
ott, ahol biztonságban volt, ahol szeretet és tisztelet vette Qt körül? Nem jó az, hogy azt mondhatjuk: Mi 
Atyánk, ki vagy a mennnyekben? Akkor miért nem érezzük jól magunkat Mellette és Vele. Miért akarunk 
megszabadulni attól, Aki a legjobbat akarja nekünk? A fecskepárnak úgy kell kilökni a csemetéit. Az emberek 
nagy része pedig alig várja, hogy hátat fordítsunk Istennek. Ma is sokan gondolnak arra, hogy én önálló akarok 
lenni. Szabad akarok lenni IstentQl is. Nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek. Még Isten se szóljon 
bele a dolgaimba. S amúgy is, olyan sz_kké teszik az életet a korlátok, amiket Isten szab elénk. Ezt ne tedd, 
az nem szabad. Bocsáss meg annak, akire haragszol, tagadd meg magad, vedd fel a kereszted! Csupa korlátok, 
amik gátolják, hogy azt tegye az ember, ami jól esik. A korlátokon kívül pedig az ismeretlen örömök igézete 
vonz. Ott majd a magam ura lehetek, azt tehetem, ami jól esik.  
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II. Másodjára beszéljünk arról, hogy ez elgondolást tett követte. Hogy tervét kivitelezze, az apja elé 
állt és azt mondta: add ki nekem a vagyon rám esQ részét. Add ki! Ez már nem is kérés, hanem követelés. 
Add ki, mert nekem jár. Ide vele!  Vajon nem ilyenné váltunk mi is, ma élQ tékozló fiak? Milyen sokan ma is 
ilyen életszemléletben élik az életüket. De sokszor ez a szemlélet nem csak a világi emberre jellemzQ. Sokszor 
hívQ emberként mi magunk is így viselkedünk, még gyakran az imádságainkban is. Jövünk Isten elé, és 
elkezdjük sorolni a kéréseinket. Uram, add ki! Add ki az egészséget, az anyagi bQséget, a békességet, az áldást. 
Kérjük Isten ajándékait, de az ajándékozó Istenre már nincs idQnk. Hogy elidQzzek Vele, hogy az Ige által 
tanácsot kérjek, hogy felmagasztaljam nagy nevét, hogy egyszer_en csak hálát adjak és az imám kérések sora 
helyett dicséret legyen. 
 III. Harmadszor azt nézzük meg, hogy ezután mi történt. Azt olvastuk: néhány nap múlva a fiatalabb 
fiú összeszedett mindent, és elköltözött. Összeszedett mindent, ami mozdítható volt, s elhagyta az atyai 
házat, s egy távoli vidékre ment. Vajon nem így tesz ma a legtöbb mai tékozló fiú? Próbál e földi élet alatt 
minél több anyagi dolgot összeszedni, összegy_jteni, ugyanakkor egyre távolabb kerül IstentQl. Tömegek élik 
így ma az életüket. Élve csak a mának. Törekedve arra, hogy minden megfoghatót összegy_jtsenek, mintha a 
koporsó után utánfutót lehetne kötni. Jim Eliott-nak, aki az equadori indiánok közti misszióban áldozta fel az 
életét, az volt az életfilozófiája: „Nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, hogy megnyerje azt, 
amit nem veszíthet el.” 
 Ez a példázat tehát rólunk szól és ezért nekünk szól. S ezt a példázatot nem más mondja el nekünk, 
mint az Úr Jézus. A jó hír az, hogy maga az Úr Jézus is tékozló fiúvá vált, eltékozolta gazdagságát és életét 
értünk. Azt olvassuk róla: Gazdag lévén szegénnyé lett, hogy mi az P szegénysége által meggazdagodjunk. 
Azért jött, hogy mi tékozló fiak meggazdagodjunk. Hogy rádöbbenjünk elveszett voltunkra, ráismerjünk 
önmagunkra, lássuk meg úgy magunkat, ahogyan P lát minket, és hazataláljunk az atyai hajlékba, a mennyek 
országába, a mennyei dicsQségbe, ahol a szeretQ mennyei Atya vár bennünket. Így legyen. Ámen. 

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

 

                                         

 
Szeretném megköszönni gondnok úr fiának, Tabajdi Ádámnak a szép orgonajátékot. Isten áldását kívánjuk 
életedre, szolgálatodra! Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy Ádám, aki a párizsi Conservatoire hallgatója, 
egy szeptemberi nemzetközi orgonaversenyre készül, amelynek helyszíne Tokio. A versenyanyag egy részét 
orgonakoncert keretében adja elQ a jövQ héten pénteken du. 6 órától a Szabadságtelepi Református 
Templomban. A belépés ingyenes, adományok a Szabadságtelepi Gyülekezet támogatására elfogadnak.  
 Hirdetem, hogy jövQ héten kedden, augusztus 22-én 18 órától presbitergy_lést tartunk, amelyre 
minden presbitertestvéremet szeretettel várunk. 
 Hirdetem, hogy az elmúlt héten sor került a parókia festésére. 
 Hirdetem, hogy szeptember elsQ vasárnapjától újraindul a gyermek-istentisztelet, a délelQtti 
istentisztelettel párhuzamosan. 
 Hirdetem, hogy jövQ vasárnap újkenyér alkalmából úrvacsorázni fogunk. Készüljünk az úri szent 
vacsora vételére imádságos szívvel. 
 Hirdetem, hogy jövQ héten szerdán 17 órától (b_nbánati) bibliaórát tartunk az alagsorban. A múlt heti 
bibliaórának a témája ez volt: A Biblia jelentQsége és célja. A jövQ heti bibliaóra címe: A világmindenség 
Istene. A Bibliaórát elQkészítQ kérdések a bejárati kis asztalon találhatóak.  

 
A lelkész elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    
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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   
3. A TÉKOZLÓ FIÚ MÉLYSÉGBE KERÜL 

 
Lekció: Lk 15,1-10 
Textus: Lk 15,13-16: Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, 
és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség 
támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegQdött annak a vidéknek egyik 
polgárához, aki kiküldte Qt a földjeire disznókat legeltetni. P pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az 
eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki." 

 
Kedves Testvérek! Ma az atyától messze esQ vidékrQl szeretnék beszélni, s arról, hogy mi történt itt a tékozló 
fiúval. Hogyan került a disznók mellé és hogy jutott el odáig, hogy már a disznók eledelét kívánta meg. Lukács 
evangéliumának 1ő. részébQl felolvastam a tékozló fiú példázatát megelQzQ két példázat közül az elveszett 
juh példázatát. Ez a példázat, valamint a tékozló fiú példázata is arról szól, hogy Isten nélkül az életünk 
elveszett élet. Azt mondja Jézus, volt egy pásztor, akinek volt száz báránya, amely közül egy eltévedt, 
elveszett. És ez a pásztor otthagyta a kilencvenkilencet, s addig ment és kereste az elveszettet, míg megtalálta. 
Mikor megtalálta, örömében vállára vette, hazavitte, s azt mondta: Gyertek, örüljetek és ujjongjatok velem,    
mert az én bárányom, amely elveszett és megtaláltatott. És aztán Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot: 
Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérQ b_nösön, mint kilencvenkilenc igazan, akinek nincs 
szüksége megtérésre. Nem azért nincs szüksége, mert igaz, hanem azért, mert azt gondolja, hogy igaz. Azért, 
mert nem látja, hogy bajban van. 
 1) A Bibliából arról olvasunk, hogy a fiú elköltözött egy távoli vidékre. Ennek a vidéknek a 
legjellemzQbb tulajdonsága az, hogy az atyától távol van. S mi vajon nem ilyen vidéken élünk mi is? 
Milyen híreket kapunk nap mint nap? Csak néhány hírt had emeljek ki, amivel nem is olyan régen bombáztak 
minket: Kisteherautó hajtott a tömegbe Barcelónában. Babakocsit toló nQt szúrt nyakon a finnországi késelQ. 
Barcelonai terrortámadás: eredetileg 120 gázpalackkal készültek merényletre. Újabb támadásokkal 
fenyegetQzik az Iszlám Állam. Folytatódik a terror. RendQröket akartak megkéselni Brüsszelben és 
Londonban. Mi jellemzQ erre a vidékre? Az, hogy messze van IstentQl, hogy nem Isten az Ura ennek a 
vidéknek. Akkor ki az Ura? Jézus így jellemzi ennek a vidéknek az Urát: EmberölQ volt kezdettQl fogva. (Jn 
8,44) Az elQbbi cikkek címe mindegyike erre utal. Ezen a vidéken egy olyan hatalom uralkodik, aki emberölQ. 
Kedves Testvérek! A mai tékozló fiúk nem hiszik el, hogy aki ott hagyja a mennyei atyát, az az emberölQnek, 
az ördögnek a rabságába kerül. 

2) Másodjára arról beszéljünk, hogy ekkor elment és elszegQdött annak a vidéknek egyik 
polgárához. Sokféleképpen hívják ennek a vidéknek a polgárait. Van amikor úgy hívják: ital, vagy pénz, 
karrier, vagy szexualitás, vagy egy betegségtQl való félelem. Ezek olyan rabtartók, aminek a szolgálatába Isten 
nélkül kerül bele valaki, azok pedig zsarnokká válnak rajta. És a szegény tékozló fiak nem hiszik el, hogy 
Isten törvényei és olykor tilalmai nem azért vannak, hogy korlátozzanak minket a szabadságunkban, hanem 
ellenkezQleg. Azért adta ezeket Isten, hogy szabad maradjon az életünk azoktól a megkötözQ erQktQl, amelyek 
aztán tényleg gúzsba kötnek és boldogtalanná tesznek. Olyanok Isten Igéi, mint a kanyargó hegyi úton a korlát, 
vagy az út menti jelzQ lámpák és útjelzQ táblák. Ezek nem akadályoznak, hanem segítenek, hogy elérjünk oda, 
ahová menni szeretnénk. 
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3) Harmadszor arról olvasunk, hogy e vidék polgáránál odáig jutott a tékozló fiú, hogy a disznók 
eledelébQl is szívesen evett volna. Ez a fiú teljesen kiszolgáltatottá vált ennek a polgárnak. Olyan munkát 
volt kényszer_ végezni, amit egy tisztességes zsidó ember semmiképpen nem vállalt volna el. Amikor Jézus 
ezt a példázatot elmondta, szinte beleborzongtak a hallgatói. Hogy egy zsidó fiú disznókat Qrizzen. Ez 
egyszer_en szörny_. A disznók a tisztátalan állatok közül is az egyik legtisztátalanabbnak számítanak 
mindmáig a zsidók számára. Volt egy mondás is: átkozott mindenki, aki disznót etet.  Ez a fiú átkozottá lett e 
munka által, mégis annyira kiszolgáltatottá vált e vidék polgárának, hogy kényszer_ módon mégis azt tette, 
amit az kért tQle. Vajon észrevettük-e, hogy milyen nagy a kontraszt a disznók vályúja és az atyai ház között. 
Az atyai háznál Q örökös volt, ahol megbecsülték és szerették Qt. De ez nem kellett, és lett belQle még a 
rabszolgánál is alacsonyabb sorsú ember, hiszen a rabszolgáknak is jobb volt akkoriban, mert Qket legalább 
megillette a napi háromszori étkezés. De ami igazán fájdalmas lehetett a tékozló fiú számára, az az volt, hogy 
egyedül maradt.  

Egyszer elmondta el egy depresszióval küzdQ ember, hogy ugyan mindenkije van, de még sincs 
senkije. Mikor megkérdezték tQle: szüleid vannak? Igen, de nem tartjuk a kapcsolatot. Feleséged van? Igen, 
de elváltunk. Gyermeked van? Igen, de haragszik rám. Testvéreid vannak? Van három, de teljesen elfordultak 
tQlem. Egy mai tékozló fiú, mindenkije van, de még sincs senkije. Ez az emberölQ legfQbb célja. Juss el oda, 
hogy teljesen egyedül maradj. Hogy azt gondold, te már senkinek sem kellesz. Hogy nem vagy jó semmire. 
Az ördög célja mindig az, hogy a szakadékba kerüljön az életünk, mint ahogyan egy kép ábrázolja a századik 
eltévedt bárányt. Az a célja, hogy úgy érezd, nincs kiút, csak a teljes csQd és kilátástalanság. Az a célja, hogy 
azt érezd, nincs menekülés az atyától távoli vidék polgárától. 

Kedves Testvérek! Az örömhír az, hogy pont az ilyen elveszett tékozló fiúkért jött Jézus erre a világra. 
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Hogy leüljön az ilyen 
elveszett fiak mellé, hogy felsegítse Qket, hogy örömmel töltse meg a szívüket. Hogy elmenjen a századik 
bárány után is, aki a szakadékba került. Ezért jött Jézus, hogy megszólítson, ha mélységbe kerültél. Hogy 
megtörje a magányodat és elmondja: Isten szeret. És ha akarod, beszélhetsz neki az életedrQl, a b_neidrQl. 
Mert ha beszélsz Jézusnak mindezekrQl, akkor már soha többé nem kell rájuk emlékezned. Mert P megtisztít. 
Ahogy olvassuk, Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden b_ntQl. (1Jn 1,7) Így legyen. Ámen. 

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

 

                                                   

    
 
Hirdetem, hogy az elmúlt héten kedden, augusztus 22-én 18 órától presbitergy_lést tartottunk, 
Hirdetem, hogy az elmúlt héten sor került a parókián a redQnyök beszerelésére, valamint a múlt héten  
sikeresen megtörtént a lelkészcsalád Debrecenbe való beköltözése is.  
Hirdetem, hogy jövQ héten szerdán 17 órától (b_nbánati) bibliaórát tartunk az alagsorban. A jövQ heti 
bibliaóra címe: Éden, mint az emberi élet bölcsQje. A Bibliaórát elQkészítQ kérdések a bejárati kis asztalon 
találhatóak. Aki szeretne a bibliaórára ily módon is felkészülni, kérem vigye haza e lapot. 
Hirdetem, hogy szeptember 1. vasárnapjától újraindul a gyermek-istentisztelet, a délelQtti istentisztelettel 
párhuzamosan. 

 
A lelkész elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   
4. AKI FELÉBRED ÉS MEGTÉR, ÜDVÖSSÉGET KAP 

 
Lekció: Ézs őő,6-11 

Textus: Lk 15,17-19: Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bQvelkedik kenyérben, 
én pedig itt éhen halok!  Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és 
teellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. 
 

Kedves Testvérek! A korábbi vasárnapokon soron követtük azt, hogy a tékozló fiú hogy indult el a lejtQn, és 
hogy érkezett el a lejtQ mélyére. Végignéztük, hogy miként hozta meg azt a hibás döntést, amely által 
kiszakította magát az atya közelébQl, és ennek következtében sorozatos hibás döntések során eljutott a lejtQ 
legaljára. Kikérte a vagyon rá esQ részét, majd elköltözött messze földre, ott eltékozolta javait, s amikor 
éhínség lett azon a földön, elszegQdött a vidék egy polgárához, aki egy zsidó számára legaljasabb feladattal 
bízta meg: legeltesse a disznóit. És ugyan dolgozott, se bért, se ennivalót nem kapott, hiába kívánta meg a 
disznók eledelét, abból sem volt szabad ennie. 
 Kedves Testvérek! Az IstentQl való elszakadás törvénye, mondhatni az Istennel szembeni 
engedetlenség törvénye, vagyis a b_n törvénye ez: haladni lefelé a lejtQn, amelynek a vége a kárhozat. 
Meddig tart a lejtQ? Addig, míg az ember fel nem ébred. De nem mindegy, mikor ébred fel. Vannak, akik már 
túl késQn, a kárhozatban ébrednek fel. Pk már nem tudnak visszafordulni. Ez a fiú még idejében felébredt. 
Rádöbbent, hogy ha így folytatja tovább, ez a lejtmenetben tartó út a halálba visz. Felébredt, és visszafordult. 
Ma errQl szeretnék beszélni bQvebben, de elQbb egy rövid kis történetet hadd mondjak el. 

Egy utcai evangelizáción történt, hogy egy volt alkoholista ember kiállt, és az összegy_lt embereknek 
elkezdett beszélni arról, hogy miként kezdte el elQbb csak alkalmi koccintásokkal az italozást, majd miként 
vált rabjává az italnak. Hogyan járta meg az alkoholizmus sötét bugyrait, hogyan jutott el a lejtQ legaljára, és 
hogyan hallotta meg azt, hogy Isten szereti Qt, és hogyan vallotta meg b_neit, és hogyan kapott Jézustól új 
életet. Amint bizonyságot tett, hallgatta Qt egy arra járó meggyQzQdéses ateista is, aki hangoskodva elkezdett 
megjegyzéseket tenni, s hangoztatta, hogy a vallás csak egy álom, nem valóság, és ennek a volt alkoholistának 
a megtérése sem más, csupán álom. Aztán egyszerre csak odafurakodott hozzá egy kislány, aki az ateista férfi 
kabátját kicsit meghúzogatta, s megszólította Qt: „Kérem bácsi, ha ez csak egy álom, akkor fel ne ébressze. P 
az apukám.” Kedves Testvérek! Mi sem tanúskodhatna hitelesebben ennek a megtért embernek az 
életváltozásáról, mint a kislányának a halk szava. És Isten minket is ilyen életváltozásra akar elvezetni. Hogy 
lássuk meg a saját lejtQnket, és idejében ébredjünk fel. 

Ma három pontban a következQkrQl szeretnék szólni. ElQször is arról, hogy ez a fiú magába száll, azt 
is mondhatnánk, hogy ráébred a valóságra. Így is mondhatnánk, felébred. Másodszor ez a fiú visszatér az 
apjához. Úgy is mondhatnánk, megtér. Harmadszor: Isten a megtérésünk által új életet akar ajándékozni 
nekünk, s ezzel együtt mennyei állampolgárságot. 

1) ElQször tehát arról beszéljünk, hogy a tékozló fiú élete mélypontján a magányban, a disznók 
között, korgó gyomorral, éhesen magába szállt. Más szóval magához tért. Mintha kábultságból ébredt volna 
fel. Rádöbbent, hogy ettQl már nincs lejjebb, és visszagondolt az atyai házra. Arra gondolt, hogy otthon a 
megterített asztal körül ott ül édesapja, testvére, a béresek és esznek. Nincs semmiben hiányuk. Még a 



 Solus Christus                                       Debrecen-Füredi úti Lelkipásztori Levél                        2 
 

szolgáknak is jól megy sora. P pedig itt a messze idegenben, mint egy kivert kutya, jött-mentként éhezik. Ez 
a fiú egyszer csak felébred. Rádöbben arra, hogy ha így folytatja tovább lejtmenet, a halál felé zuhan tovább. 
Ez a célja az ördögnek, hogy megkötözzön és a halálba rántson.  

2) Aztán azt olvassuk, és errQl szeretnék másodszor beszélni, hogy felkelvén elindul az atyai ház felé. 
Ez egy nagyon lényeges pont. Miért? Hisz nem elég az elhatározás, hanem vissza is kell térni az atyai házhoz. 
A gyakorlat azt mutatja, és nagyon sok esetben az látszik, hogy elkezd munkálkodni valakinek a szívében az 
Ige, vágyakozni kezd Isten szabadítása után, aztán az ördög olyan gondolatokat ad, amivel eléri, hogy a 
felébredés után ne történjen meg visszatérés az atyához, a megtérés az atyai házhoz. Az ördög fél attól, hogy 
az általa megkötözött emberi lelket elveszti, azt a gondolatot adja, hogy csak semmi kapkodás. Ej, ráérünk 
arra még. Csak szépen lassan. Nem kell ám olyan gyorsan sietni a mennyei atyához és leborulni ElQtte, és 
megvallani a b_nöket, és megválni azoktól. Csak ne olyan hevesen.  

A megtérés azt jelenti, hogy elfordulok az eddigi szokásaimtól és életvitelemtQl és átadom az uralmat 
az életem fölött a mennyei atyának. Ez a fiú is ezt tette. Elfordult addigi életétQl. Hátrahagyta a disznókat, a 
volt ivócimboráit, a távoli vidéket, annak polgárait és elment egészen az atyjához. És elhatározta, hogy azt 
fogja mondani: Vétkeztem. Tégy engem béressé. Most már neked akarok szolgálni. Mert a megtérés 
uralomátadást is jelent. Atyám, mostantól Te legyél Úr az életemben. 

3) Én Magyarországon, Kisvárdán születettem, ezért magyar állampolgárságot kaptam a születésem 
pillanatában.  Nem németet, vagy angolt, mert én Magyarországon születettem. Ezzel együtt kaptam jogokat, 
és kötelezettségeket is. Így m_ködik ez Isten királyságában is. Ennek is születés révén lehetünk állampolgárai. 
De nem testi születés által. Jézus Nikodémusnak, egy tiszteletreméltó írástudónak mondja: Ne csodáld, hogy 
azt mondtam neked: Szükség néktek újonnan születnetek! (Jn 3,7) Amikor Isten megszólítja az embert, az 
megszomorodik a b_nei miatt, s leborul Isten elQtt, megszólítja Istent, s megvallja neki a b_neit, és azt kéri, 
hogy Uram, jöjj a szívembe, az életembe, akkor az az ember újjászületik. Az ilyen ember születés, lelki 
születés jogán beleszületik a mennyei királyságba, s mennyei polgárjogot is kap. 

Mi szükséges mindehhez? ElQször: a tékozló fiúhoz hasonlóan ébredjünk fel. Lássuk meg életünkben, 
hogy Isten nélkül merre tart az életünk. Másodszor: ne csak gondolkozzunk errQl, hanem boruljunk Isten elé. 
Jöjjünk hozzá, és valljuk meg b_neinket ElQtte, s kérjük, hogy Szentlelke költözzön szívünkbe. S ez az 
újjászületés. Ezáltal válunk a menny polgáraivá. Így tudjuk élni tovább az életünket abban a biztos tudatban, 
hogy nekünk üdvösségünk, örök életünk van. Így legyen! Ámen. 

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

                  
        Luther Márton     Kálvin János       Philip Melanchton    Károli Gáspár          Károli fordítású Biblia 
 

Hirdetem, hogy jövQ héten vasárnap keresztelésre kerül sor. Megyesi Zsolt György és Buc Judit 
gyermeke, a 10 hetes Boglárka lesz megkeresztelve. A családot nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben. 
A kis Boglárka és szülei életére Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk. 

Hirdetem, hogy a Reformáció ő00-as molinó, amely más református templomokon is látható ebben az 
évben, a múlt héten ki lett helyezve a templom külsQ oldalára, szemben a villamosmegállóval. Köszönetet 
mondok gondnok úrnak, aki gondosan megtervezte és kivitelezte ezt a munkát. Egyúttal megköszönöm neki 
a f_nyírás szolgálatát is, amit a korábbi hetekhez hasonlóan a múlt héten is elvégzett.    

 
A lelkész elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –  ő. A FIÚ HAZAÉRKEZIK 
 
Lekció: Mik 7,18-19 
Textus: Lk 15,20-24: És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta Qt, megszánta, 
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta Qt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok 
ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gy_r_t a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a 
hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk,  mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." 
 
Kedves Testvérek! Ma a tékozló fiúnak az atyával való találkozásáról szeretnék beszélni. Három pontban a 
következQkrQl lesz szó. ElQször is az atya csókjáról, másodszor a fiú erre adott válaszáról, harmadszor pedig 
az apa feleletérQl.  

I. A fiú hazaérkezett és az apja eléje futott, átölelte és megcsókolta. De most felvetQdik a kérdés, hogy 
ilyen egyszer_ lenne? Hogy egy b_nös ember, aki igazán rossz dolgokat is elkövetett, csak így bocsánatot 
kap? Hol van az igazság? A b_n nem érdemel büntetést? Isten akkor nem lenne igazságos?  

Kedves Testvérek! Az erre adott válasz az egész evangélium legfontosabb üzenete. Isten egyik 
legfontosabb tulajdonsága az, hogy P nagyon szeret, ugyanakkor amellett, hogy szeret, igazságos is. Ha pedig 
igazságos, akkor a b_nt meg kell büntetnie, hiszen egy igazságos bírótól ezt várjuk: tárja fel a b_nt és büntesse 
meg annak súlya és mértéke szerint. Ezért is olvassuk a Bibliában, hogy a b_n fizetsége a halál, ugyanakkor 
úgy folytatódik ez az igevers: de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. A b_nnek tehát van büntetése, komoly 
büntetése van, ez a büntetés a halál, az örök halál, a kárhozat. A Biblia tanítása szerint egyszer minden 
embernek meg kell állnia Isten igazságos bírói széke elQtt, ahol Isten kimondja életünk felett az ítéletet. De 
mivel Isten nagyon szeret minket, ezért adott egy lehetQséget, ami által megmenekülhetünk az ítélet alól. 

Egy prédikációban hallottam azt a példát, ami nagyon szemléletesen tárja elénk az evangélium 
központi üzenetét. Még a 2. világháború utáni idQben tanított egy idQs pedagógus, akinek még pálcája is volt. 
Ugyan nem használta a pálcát, de azért ott volt a teremben. Szerették a diákjai a tanárurat, de volt egy fiú, aki 
ki akart szúrni vele és kitalálta, hogy kenjék be a székét gépzsírral. Sokan ellenezték ugyan, de Q makacsul 
kitartott gonosz terve mellett, és bekente a széket, ami hasonló szín_ volt a gépzsírhoz, s a tanár beleült. Abban 
az idQben, a 2. világháború után egy embernek jó ha egész évre tellett egy rendes nadrágra. A tanár nagyon 
dühös lett. Csak akkor látták Qt elvörösödni. Megemelt hanggal elmondta, hogy ilyen dolgot senkivel szemben 
sem szabad elkövetni és hogy ezt az osztály megtanulja, kénytelen megbüntetni a b_nöst. 

Ezért kérte, hogy mondják meg, ki tette ezt. Nagy csend honolt a teremben. Kérte másodjára is. Senki 
sem jelentkezett. Ekkor azt mondta, hogy mivel az osztály tudja, ki volt a b_nös és mégsem szól senki, ezért 
kénytelen az egész osztályt megbüntetni. Ekkor felállt egy fiú. Azt mondta, Q tette. Kihívta Qt a tanár és akkor 
látta az osztály elQször ezt a pálcát igazán dolgozni. Szegény fiú, alig tudott a helyére menni, annyira 
elfenekelte Qt a tanár. Ez a fiú annak a fiúnak volt a legjobb barátja, aki bekente a tanári széket zsírral. Hogy 
se a barátja, se az osztály ne kapjon büntetést, magára vállalta azt. 

Kedves Testvérek! Hogy Isten bírói széke elQtt megállva mi emberek se kapjunk büntetést, az Úr Jézus 
hasonlóképpen cselekedett. Ez történt Nagypénteken, amikor Jézus ártatlanul meghalt. Magára vállalta a mi 
b_neink büntetését, hogy kiengesztelje az igazságos és a b_nt gy_lölQ mennyei Atyát. A kereszten láthatjuk 
meg mi igazán a mennyei Atya igazságosságát és az emberek irányába érzett szeretetét. Hiszen a mennyei 
Atya engedte, hogy a fia meghaljon, csakhogy mi emberek éljünk. Isten is feláldozta a fiát, mert az P 
igazságossága nem engedheti meg, hogy a b_n büntetlen maradjon. És mivel Jézus meg lett büntetve, így aki 
Jézus érdeméért kéri Isten bocsánatát, az megkapja azt. 
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Feltehetjük most a kérdést, hogy a tékozló fiú példázatában hol van errQl szó? Hol van szó Jézusról, 
az értünk hozott áldozatáról? Van egy találó és szellemes bibliamagyarázó, aki szerint a példázatban az atya 
csókja nem más mint Jézus. A csók, a szeretet kifejezésének jele. És Isten az irántunk, emberek iránt érzett 
szeretetét azzal mutatta meg leginkább, hogy fiát áldozta fel értünk. 

II. Mit tesz ez a fiú? Elfogadja a b_nbocsánatot. Azaz kimondja: Vétkeztem atyám az ég ellen és te 
ellened. Mennyire másként beszél már ez a fiú, mint akkor, amikor elhagyta az atyai házat. Akkor azt mondta: 
Add ki! S ennek az volt az üzenete, hogy nekem csak az atya javai kellenek az atya nélkül. Most azt mondja: 
Vétkeztem. Amikor elhatározta, hogy visszatér, ott volt még az a mondat is, hogy majd ezt is elmondja:Nem 
vagyok méltó, hogy fiadnak hívj. Tégy engem egynek a béreseid közül. Itt már nem az atya javait akarja, hanem 
csak az atyát, hogy vele közösségben éljen, Teljesen alárendeli magát az atya akaratának. Csak Te kellesz 
Atyám, nem a te javaid. Ez a megtérés. 

III. És mit lép erre az atya? Új ruhát adat a fiára, olyat, amilyet csak tiszteletreméltó emberek hordtak. 
Ezzel azt üzente, hogy ami volt, elmúlt. A fiam tetteirQl, b_neirQl már nem lehet beszélni. Új, tiszta lappal 
indított. P egy tiszteletreméltó ember. Gy_r_t és sarut kap: ezzel kifejezésre kerül, hogy gyermeki rangba 
emeltetik vissza, újra visszafogadtatik a családba. Ezzel kimondja az atya: P az én fiam, aki meghalt és 
feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez a két ellentétpár leírja a mi életünket is. Ha az atya nélkül élünk, a 
státuszunk elveszett és a lelki halál állapotában vagyunk, hiszen elszakadtunk az élet forrásától, az atyától. Az 
ember válasz-lépése, megtérése után viszont ez a státusz megváltozik arra, hogy megtaláltatott. Már nem az 
örök halálé lesz, hanem mennyei állampolgárságot kap. 

Kedves Testvérek! Mindenkinek megvan a megbocsátás adagja. Aki válaszol Isten megbocsátó 
szavára, az megkapja a b_nbocsánatot. Olyan ez, mint egy nyeremény. Ha valakinek megvan a nyerQ szelvény, 
bemehet érte. Viszont ha nem jelentkezik, nem kapja meg. Minden egyes embernek van ilyen szelvénye. 
Mindenki megkaphatja a bocsánatot, s vele együtt a fiúságot és a mennyországot, aki leborul Isten elQtt és 
imában b_nei megbocsátását kéri, s hittel megvallja Isten elQtt b_neit. Így legyen ez a mi életünkben is. Ámen.  

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

                                             
 
Hirdetem, hogy istentiszteletünkön megkereszteltük Boglárkát, Megyesi Zsolt György és Buc Judit 
gyermekét. A kis Boglárka és szülei életére Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk. Szeretettel várjuk a 
családot a továbbiakban is gyülekezeti alkalmainkra. 
 Újból hirdetem, hogy szeretnénk ifjúsági órát indítani a gyülekezet fiataljainak. ElQre láthatóan 
szombat estére terveznénk ezt az alkalmat, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat.  

Hirdetem, hogy jövQ héten szerdán 17 órától bibliaórát tartunk. A jövQ heti téma: A b_n története. 
A bibliaórát elQkészítQ kérdések a templom bejáratánál lévQ kis asztalon találhatóak.  

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által lehetQségünk nyílt arra, hogy egy férfi vagy 
nQ takarító munkakörben közfoglalkoztatottként heti Ő0 órában a templomban és a templom körül 
dolgozhasson. A nettó szakképesítés nélküli közfoglalkoztatotti havi bér bruttó 81.ő30 Ft, ami nettó őŐ.217 
Ft. Ha valaki ismer a munkakörre alkalmas embert, kérem jelezze. 
 Hirdetem, hogy szeptember 11-én hétfQn délután 17 órakor takarítást szervezünk a templomon 
belülre, s esetleg a templom elQtti cserjék tisztogatására.  
 Hirdetem, hogy az Újkerti Közösségi Házban Luther nyomában címmel t_zzománc, grafikai, fotó, 
makett és dokumentum kiállítás nyílt, amely szeptember 20-ig tekinthetQ meg a nyitvatartási idQben. 
 Hirdetem, hogy a Reformáció ő00. évfordulója alkalmából egyházmegyénk gyülekezetei között 
szószékcserére kerül sor két hét múlva, szeptember 24-én vasárnap. Gyülekezetünkben Gacsályi Zsolt, a 
Debrecen-Józsai Egyházközség lelkésze fog szolgálni, én pedig a nagylétai gyülekezetben prédikálok majd. 
  
 A lelkipásztor elérhetQségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 

mailto:potoraron@yahoo.com
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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 életünkrQl, gyermekeinkrQl, családunkról és munkánkról. 

Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünkön ennek az igének az alátámasztására elQször egy ószövetségi 
példát, majd egy újszövetségi példát, harmadszor pedig egy mai példát szeretnék elmondani.  

I. ElQször tehát az ószövetségi példáról beszéljünk, amely Mózes Ő. könyvébQl való. Az Egyiptomból 
megszabadult zsidó nép elérkezett Kánaán földjének határához, s Mózes a 12 törzsbQl egyenként egy-egy 
férfit, összesen 12 kémet küldött, hogy kémleljék ki az Ígéret Földjét. Pk visszajöttek, s a tizenkettQbQl tíz azt 
mondta: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erQsebb az nálunk. SQt 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-bQl 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 Qk 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 következQ generációja Kánaán földjét. Hiába kapta meg a 10 
kém is ugyanazokat az ígéreteket, mint Józsué és Káleb, az Q 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 
tQlük: "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. P 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 erQvel 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 kezébQl 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 készletbQl, amit az esküvQmre kaptam, és most azt is összetörted! Minden 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

tönkremegy a kezed között! Nem lesz belQled semmi! Nem leszel jó gazdaasszony, ha férjhez is mész, minden 
tönkremegy a kezedben! T_nj 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: „BelQled 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: „BelQled 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 P népe, Izráel dicséretei között 
lakozik. (Zsolt 22,Ő 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 megQrülök.”Átkokat mondanak házasságukra, 
gyermekeikre, anyagi életükre, s nem tudják, hogy amit kimondanak, annak ereje van. Szabaduljunk meg 
ezektQl az átkoktól, kezdjük el Isten ígéreteit megvallani. Ne az óriásokra nézzünk, ne a problémákról 
beszéljünk, hanem kezdjük el megvallani Isten ígéreteit családunkra, jövQnkre, 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 
dicsQítése áll majd ifjúsági énekek éneklésével. Az alkalmat a 8 tagú Prálló DicsQítQ Zenekar fogja vezetni, akik 
többek között szintetizátorral, gitárral, fuvolával, csellóval fogják kísérni az énekeket. Várunk minden dicsQítQ 
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 kezdQdQ Cívis értéktár cím_ m_sor utolsó egységében 
lehetett megtekinteni. HétfQn jelentkeztek be a DTV munkatársai, így múlt vasárnap még nem tudtam hirdetni, 
viszont az adás az alábbi honlapon is elérhetQ néhány héten keresztül: http://www.dehir.hu/musorok/civis-ertektar/ 
Szept. 20-án (szerdán) 17 órától bibliaórát tartunk. A jövQ heti téma: A b_n története és Isten megoldása a 
b_nnel szemben. Az elQkészítQ kérdések a templom bejárati terében lévQ 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) 1ő.30-tól a bibliaóra elQtt a Debreceni RendQrfQkapitányság kezdeményezésére egy 
b_nmegelQzési fórumra kerül sor gyülekezetünkben, ahol egy nyomozó készíti majd fel elQadással egybekötött 
beszélgetés keretén belül az egybegy_lteket a személy és vagyon ellen elkövetett b_ncselekmények megelQzésére. 
Szept. 26-án (kedden) 16 órakor találkozunk gyülekezeti tagok a Déri Múzeum elQtt, s meglátogatjuk közösen a 
Lídia kör alkalmait felelevenítve az „Psi arany és ezüstkincsek Romániából” cím_ kiállítást. 
Okt. 7-tQl szombat délelQttönként 10 alkalmas t_zzománc készítQ tanfolyamot indít Nagy T. Wanda testvérünk 
gyülekezetünkben. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni a résztvevQknek. 

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által lehetQségünk nyílt arra, hogy egy férfi vagy nQ 
takarító munkakörben közfoglalkoztatottként napi 8 órában dolgozhasson. A szakképesítés nélküli havi bér br. 
81.ő30Ft, ami nettó őŐ.217Ft. Ha valaki ismer a munkakörre alkalmas embert, kérem jelezze. 
 Az istentiszteletrQl való kivonulást követQen Tóth Máthé Miklós mutatja be a reformáció ő00. 
évfordulójára Kálvin Jánosról írt regényét, amelynek címe: „Számadással Istennek tartozom”. Mindazok, akik 
szeretnének részt venni ezen a könyvbemutatón, maradjanak a templomtérben, illetve üljenek az elsQ sorokba. 

Tel: +36-30-678-2502 Email: potoraron@yahoo.com   Bankszámlaszám: 11738008-20899125 (OTP) 

http://www.dehir.hu/musorok/civis-ertektar/
mailto:potoraron@yahoo.com
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JÉZUS NAPJA A MI NAPJAINKAT IS MEGVILÁGÍTJA 

 

Lekció: Jn 9,1-13 
 
Textus: Jn 9,39: Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik 
látnak, vakká legyenek. 

. 
1. „Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született?” – kérdezik a tanítványok. 
A kérdésükben van valami nyitottság. Nem látnak tisztán, ezért Jézushoz fordulnak tanácskérésükkel. Van 
ismeretük a helyzet kapcsán: „Megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban”. Nem igaz, hogy „az apák ettek egrest, 
a fiak foga vásott bele.” Jogos a kérdés. Érteni és értelmezni szeretnék. Teremtményként megkaptuk ezt a 
készséget és képességet. Fontos a kérdés. Ha választ kapok a miértre, akkor közelebb kerülök valamilyen 
megoldáshoz. Ha értelmezni tudom, legalább megértem, és akkor elhordozhatóvá esetleg elfogadhatóvá válik 
az adott helyzet.  
 
Sem ez, sem az! Ez az Isten titka! 
Jézus elutasítja az élet minden területét, minden titkát felismerni akaró gondolkodást és törekvést. A mi 
tragédiánk: „Mióta a világ varázstalanítva lett, … minden banális óraszerkezet.” (Cseh Tamás) Nincs 
titok, nincs határ! Ezért a ma embere könnyen megfeledkezik teremtményi mivoltáról. Istennek, az életnek 
és a világnak is megvannak és megmaradnak a titkai. Ezeket tiszteletben kell tartani! Teremtettségi mivoltom 
elismerése: tudom, hogy megvannak az életbe való betekintésünknek a határai! Jézusnak is megvolt. 
 
Azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.   
Egy mozgás figyelhetQ meg, ami egy látásbéli váltást hoz. Mozgás a múltról a jelenre, az okról a célra, a 
b_ntQl a b_nbocsánat felé és nem a büntetés felé. Isten Igéjének ez a természete. A Krisztus megjelenésében, 
a világgal való találkozásban jelenik meg Istennek ez az újjáteremtQ hatalma. 
 
2. „Hogyan nyílt meg a szemed?” - kérdezik a szomszédok, ismerQsök. 
Pk is a titokra kíváncsiak. Nem látnak tisztán, ezért a hatósághoz, a szakemberekhez fordulnak.   
A titokba való belépés vágyával nem támasztunk a szakemberekkel szemben túlzott elvárásokat? Ezzel nem 
adunk rájuk egy olyan ruhát, amivel belekényszerítjük Qket a mindenhatóság téveszméjébe? Leginkább 
azokat, akikre emberi életek vannak bízva. Az orvosokat - „Hogyan történhetett velem, hogy beteg lettem? 
Legyen szíves megszerelni!” A tanárokat - „Csináljanak már a gyerekkel valamit!” A politikusokat - „Pket 
azért választjuk, hogy mindenben és minden területen megoldják az életünket.”  TetszetQs ez a „ruha”. 
Tragédia akkor van, amikor elhiszi magáról a szakember, hogy ez valóság, ez a normalitás, ez az élet! Nem 
ennek következménye a túlvállalás és a túlterheltség? Ahhoz, hogy az óraszerkezet m_ködni tudjon, át kell 
lépni a határt! 
 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

3. „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” 
Ez az evangélium! Jézus a világ világossága. P az, aki legbelsQbb lényege szerint látja életünket. Az ítélet: 
akik nem látnak, lássanak! A vak Isten felmentQ ítéletében részesült. Feloldoztatott az IstentQl rendelt életre, 
egy emberi életre. Krisztus feloldoz a teremtményi létre, hogy lássunk és éljünk! Feloldoz emberi határaink 
és hivatásbéli határaink meglátására és belátására. A kívülrQl felénk irányuló és önmagunkkal szemben 
támasztott hamis igények elutasítására. A mások felé támasztott igényeink, elvárásaink elengedésére. Feloldoz 
a „miért történt” és „hogyan történt” múltba nézQ életkérdéseink gyötrelme alól. Ezért hív ma is: „Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek”. 
Segítsen Isten Szentlelke, hogy Krisztus napjának világosságában lássuk napjainkat! „Jer, világosság, 
ragyogj fel nekünk!” Ámen. 

Gacsályi Zsolt (a Debrecen-Józsai Református Egyházközség lelkésze) 
 

      
                                 Bibliaóra (2017.09.21)         Istentisztelet (2017.09.17) 

Október 1-én vasárnap 17 órától ESTI ISTENTISZTELET lesz a gyülekezetben, amelynek középpontjában 
Isten dicsQítése áll majd ifjúsági énekek éneklésével. Az alkalmat a 8 tagú Prálló DicsQítQ Zenekar fogja 
vezetni, akik többek között szintetizátorral, gitárral, fuvolával fogják kísérni az énekeket. Hívogassunk erre 
másokat, és jöjjünk el mi magunk is! 
 
Elkészült a gyülekezet új honlapja, amelynek címe: furediut.hu 
 
Szeptember 26-án (kedden) 16.20-kor találkozunk gyülekezeti tagok a Déri Múzeum elQtt, s meglátogatjuk 
közösen a Lídia kör alkalmait felelevenítve az „Psi arany és ezüstkincsek Romániából” cím_ kiállítást, 
amelyet ebben az idQpontban ingyenesen tudunk megtekinteni. 
Szeptember 27-én (szerdán) 1ő.30-tól a bibliaóra elQtt a Debreceni RendQrfQkapitányság kezdeményezésére 
egy b_nmegelQzési fórumra kerül sor gyülekezetünkben, ahol egy nyomozó készíti majd fel elQadással 
egybekötött beszélgetés keretén belül az egybegy_lteket a személy és vagyon ellen elkövetett 
b_ncselekmények megelQzésére. 
Szeptember 27-én (szerdán) 17 órától bibliaórát tartunk. A jövQ heti téma: Isten megoldása a b_nnel 
szemben. Az elQkészítQ kérdések a templom bejárati terében lévQ kis asztalon találhatóak.  
Szeptember 28-án (csütörtökön) 16 órától énekkari próbát tartunk. 
Szeptember 30-án (szombaton) 18 órától ifjúsági órát tartunk, amelyre várjuk fiataljainkat. 
Október 7-tQl szombat délelQttönként 10 alkalmas t_zzománc készítQ tanfolyamot indít Nagy T. Wanda 
testvérünk gyülekezetünkben. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni a résztvevQknek. 
 
LehetQségünk nyílt arra, hogy takarító munkakörben egy férfi vagy egy nQ közfoglalkoztatottként napi 8 
órában dolgozhasson templomunkban. A munkakör betöltéséhez szükséges a regisztrált munkanélküli státusz. 
A nettó közfoglalkoztatotti bér 54.217 Ft. Ha valaki ismer a munkakört betölteni kívánó alkalmas embert, 
kérem jelezze. 
 

Cím: Ő027 Debrecen Füredi út 39. Honlap: www.furediut.hu Bankszámlaszám: 11738008-20899125 (OTP) 

A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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AZ ÖRÖKKÉVALÓ IMÁDATA KINCS 
Lekció: 1Sám 16,1-13 
Textus: Ézs 33,6 (Egyszer_ fordítás): Békesség és h_ség vesz körül téged, Sion, bölcsesség, üdvösség és az 
Örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod. Az Örökkévaló imádata és félelme lesz kincsed.  

Kedves Testvérek! Az elmúlt kedden a Déri Múzeumban voltunk számosan a gyülekezetbQl, s 
megtekintettünk egy kiállítást, amelynek az volt a címe: „Psi arany és ezüstkincsek Romániából.” ElQtte 
néhány elQadást is szerveztek a rendezQk, amelyek fQként az aranyról, annak kibányászásáról, 
megm_velésérQl szóltak, s a nagyterem megtelt zsúfolásig emberrel. S aztán a tömeggel együtt hömpölyögve 
lehetett az elQadást követQen megtekinteni a csillogó kincseket.   

Én ma egy egészen másfajta kincsrQl szeretnék beszélni. Egy olyan kincsrQl, ami értékesebb az 
aranynál. Egy olyan kincsrQl, amirQl maga az Úr Jézus mondja, hogy ezt a kincset már itt a földön elkezdhetjük 
gy_jteni. SQt azt mondja errQl: "Ne gy_jtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gy_jtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol 
sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. (Mt 6,19-20.) 
 Mai istentiszteletünkön elQször tehát errQl szeretnék beszélni, hogy Isten imádata kincs. Azért,  – és 
errQl szólok másodjára, – mert Isten azt nézi, ami a szívben van, ahogyan ezt Dávid életében is látni fogjuk. 
Mert Isten imádatának a következménye,  – és errQl beszélek majd harmadjára, –  hogy a hívQ ember már nem 
a körülményekre, hanem az Úrra néz.   

1) ElQször arról beszéljünk, hogy az örökkévaló Isten imádata kincs. Mai társadalmunk és anyagias 
világunk Jézus szavainak az ellenkezQjét harsogja: Gy_jtsetek magatoknak kincseket a földön, és a vallást 
hagyjátok meg a hiszékenyeknek! S e szólamnak megfelelQen látjuk, hogy az emberek legnagyobb idejét ez 
tölti ki, hogy földi kincseket gy_jtsenek. Ezzel szemben Jézus azt mondja: Mert mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mt 16,26) Nem a házunk mérete számít, nem a divatos 
ruhánk, hanem az, hogy földi életünk folyamán mennyire kerestük Isten országát. Hogy mennyire ismertük 
meg Pt. Mennyire imádtuk és magasztaltuk fel szent nevét.  

De mit is jelent az, hogy Isten imádata, felmagasztalása, dicsérete kincs? Erre az egyik legjobb példa 
a Bibliából Dávid személye. Nyissuk csak fel otthon a Zsoltárok könyvét, s akár naponta olvassunk el egy 
szép zsoltárt, amelybQl felfakad az Isten iránti szeretet és imádat. Az ézsaiási próféciából kiderül, hogy amikor 
Istent imádjuk, az kincs, mennyei kincs. És ha ezt a kincset gy_jtjük, ez örökre megmarad.  

 2) Milyen hatalmas különbség van a két szemlélet, a földi és a mennyei kincsgy_jtés között. Miért? 
Mert az ember azt nézi, ami a szeme elQtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. S errQl szeretnék 
másodjára beszélni, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. A felolvasott igébQl látjuk, hogy amikor Izrael 
elsQ királya, Saul engedetlenné lett Istennel szemben, Isten elküldte prófétáját, Sámuelt Betlehembe, hogy ott 
felkenje Isai egyik fiát királynak. Sámuel pedig találkozik Isai fiaival. ElQször a termetes növés_ Eliáb-bal. 
Azt gondolja Sámuel: Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne 
tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem Qt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szeme elQtt van,  de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7) Mikor pedig jön 
Dávid, azt mondta az Úr: Rajta! Kend fel, mert Q az! Dávid jó megjelenés_, pirospozsgás ifjú volt, aki édesapja 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

juhait Qrizte. És amíg ezt tette, Istennek énekelt, dicsérte az Urat. Felszakadt a szívébQl Isten dicsQsségének a 
megvallása. Kereste az Urat. Ezzel hívta Pt, várta Pt. Isten pedig, Aki a szíveket vizsgálja, látta, hogy Dávid 
mennyire szereti Pt. Mennyire szeret Vele idQzni. És ezzel kincseket gy_jtött a mennyben. Ezért választotta 
ki Isten Dávidot.  
 3) Egy másik fontos dolog is kiderül Dávid történetébQl, mégpedig az, hogy Isten imádata, az Istenbe 
vetett mély bizalom nemcsak mennyei kincset jelent, hanem itt e földön is milyen nagy érték. Mert ahogyan 
Isten nem a külsQségeket nézi, úgy a hívQ, Istent imádó ember is megtanul nem a körülményekre nézni, hanem 
az Úrra. S errQl szeretnék harmadjára beszélni, hogy az Istent imádó ember az Úrra néz. Ismerjük Dávid és 
Góliát történetét, amibQl kiderül, hogy a harc elQtt Dávid szívében nincs félelem, mert P mennyei szemszögbQl 
látja a helyzetet. Annyira feldühíti az, hogy Góliát Isten nevét káromolja, hogy meg akar küzdeni vele. 
Góliátnak a harcmezQn ezt mondja: Te karddal és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel 
csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Dávidnak ez volt 
a kincse: Isten imádata és az Istenbe vetett hite. Majd kilQtt egy követ a parittyájából, ami halántékon találta 
Góliátot, aki elesett. Dávid pedig levágta Góliát fejét. Erre nem számított senki. Miért volt gyQzelem? Mert 
volt legalább egy olyan ember, aki Istenre tudott nézni, akinek a szíve Isten imádatával volt tele. 

 Kedves Testvérem! Legyen Ön is milliomos! Mennyei milliomos! Mennyei kincsgy_jtQ! Ámen.                        
                 Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

               

Déri Múzeum (09.26)                Istentisztelet (09.24)      A fotókért köszönetet mondunk Andics Árpád testvérünknek! 

JövQ heti alkalmaink (2017.október) 
4. szerda 17.00 Bibliaóra. Téma: Isten megoldása a b_nnel szemben. Az elQkészítQ kérdések a 

bejárati kis asztalon találhatóak 

5. csütörtök 16.00 Énekkari próba 
7. szombat 9.00-

12.00 
T_zzománc készítQ tanfolyam (10 alkalmas) Nagy T. Wanda testvérünk 
vezetésével. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

7. szombat 18.00 ÉrdeklQdQk ifjúsági bibliaórája 
8. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

Hirdetem, hogy ma 17 órától ÉrdeklQdQk 
zenés istentisztelete lesz a gyülekezetben, amelynek 
középpontjában Isten dicsQítése áll majd ifjúsági 
énekek éneklésével. Az alkalmat a 8 tagú Prálló 
DicsQítQ Zenekar fogja vezetni, akik többek között 
szintetizátorral, gitárral, fuvolával fogják kísérni az 
énekeket. Hívogassunk erre másokat, és jöjjünk el mi magunk is! 

Örömmel hirdetem újra, hogy elkészült gyülekezetünk új honlapja, amelynek címe: furediut.hu 
 A közelgQ presbiterválasztásra tekintettel a Választási Bizottság szeretne segítséget kérni a gyülekezet 
tagjaitól. Mellékleteként egy kis lapot t_ztünk a mai Lelkipásztori Levélhez. Kérjük, hogy azoknak a nevét, 
akiket gyülekezeti tagjaink szívesen látnának a presbiter jelöltek között, írják rá, és a következQ vasárnap a 
kihelyezett kis kosárba dobják bele a visszahozott lapot. Köszönjük. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten a meghirdetett állás betelt. Szeretném bemutatni gyülekezeti 
közösségünk új munkatársát: Szakálné Juhász Évát. 

Cím: Ő027 Debrecen Füredi út 39. Honlap: www.furediut.hu Bankszámlaszám: 11738008-20899125 (OTP) 
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

mailto:potoraron@yahoo.com
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.08.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 10. sz. 

LEGYÜNK SZERELMESEK JÉZUSBA! 
Lekció: Zsolt 27,1-6 
Textus: Jn 8,1-11 (…) Oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, 
középre állították, és így szóltak Jézushoz: "Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes 
azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?" (…) 
Felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki b_ntelen közületek, az vessen rá elQször követ." (…) 
 
Kedves Testvérek! Ma az Istenhez való viszonyunkról, az ember és Isten kapcsolatáról szeretnék beszélni, és 
arról, hogy fontos, hogy ezt a szeretet határozza meg. A szeretetrQl, az Isten irántunk való szeretetérQl, vala-
mint a mi Isten iránti szeretetünkrQl, szerelmünkrQl szeretnék tehát ma szólni. ElQször arról, hogy Isten aki 
maga a szeretet, szeret minket, és azt várja, hogy mi is szeressük Pt. Másodjára pedig arról, hogy ha b_nt is 
követtünk el, Jézus megbocsát, mert ugyan gy_löli a b_nt, de szereti a b_nöst. Erre pedig három példát 
szeretnék hozni: A parázna asszony példáját, akit a farizeusok Jézus elé hurcolnak, továbbá Dávidot és Pétert. 

1) Isten aki maga a szeretet, szeret minket, és arra vár, hogy mi is szeressük Pt. Hogyha a Szent-
háromság IstenrQl akarunk elQbb beszélni, akkor tudjuk azt, hogy Isten maga a szeretet. P annyira szeretett 
minket, hogy megteremtette e világot, amelyet azóta is fenntart, és annyira szeretett, hogy egyszülött Fiát adta 
értünk, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusról is hasonlóan tudunk beszélni, 
hiszen P annyira szeretett minket, hogy életét adta értünk. A SzentlélekrQl pedig azt olvassuk, hogy P a 
Szeretet, erQ és Józanság Lelke. (1Tim 1,7) S azt is tudjuk róla, hogy mint teljes szeretet, ki_zi a félelmet. (1Jn 
4,18) Isten tehát valóban maga a Szeretet. P minket is azért teremtett, mert családot akart, ahol P szeretheti 
embergyermekeit: minket, mi pedig viszont szeretjük Pt. P tehát a mi szeretetünkre vágyik, sóvárog erre. A 
hívQ élet pedig errQl szól, hogy mi szeretjük Pt. Szeretjük az Atyát és szeretjük Jézust. És ebbQl következik 
az is, hogy ha mi Istent szeretjük, akkor ebbQl a szeretetbQl kiindulva tesszük az P akaratát. Nem azért nem 
teszünk b_nt, mert azt a törvény elQírja, hanem azért, mert ott van a szívünkben az iránta érzett szeretet. 

Isten nem vallásoskodó, csak az elQírásokat betartó követQkre vágyik, akik csak azért tesznek, vagy 
nem tesznek bizonyos dolgokat, mert az elQ van írva, hanem P a mi szeretetünkre vágyik. Arra, hogy 
menyasszonyként szerelmesek legyünk a vQlegénybe. Hiszen mi vagyunk egyházként az Q menyasszonya, P 
pedig a vQlegény. S a menyasszonyt és a vQlegényt az egymás iránt érzett szerelem köti össze. 

Ugye, mindannyian tudjuk, mit jelent szerelmesnek lenni? Amikor valaki szerelmes és szereti a 
másikat, akkor arra törekszik, hogy a másik kedvébe járjon. Azt szeretné, hogy a másik jókedv_ legyen. Ezért 
nem tesz olyat, amivel szerelmesét megbántaná. Figyel rá, idQt szán arra, hogy Vele legyen. Ha valamivel 
megbántotta, akkor igyekszik kiengesztelni, bocsánatot kérni. Jézus azt szeretné, hogy így szeressük Pt. Így 
keressük, ezzel a szerelemmel, szeretettel a szívünkben az P társaságát itt a Füredi úti gyülekezetben is. Így 
akarjunk Vele idQzni. Mint szerelmesünknek, Neki mondjuk el szívünk minden titkát.  

2) Ha b_nt is követtünk el, Isten megbocsát, mert ugyan gy_löli a b_nt, de szereti a b_nöst. 
Mégis sokan úgy képzelik el Istent, mint aki alig várja, hogy elbukjunk, és akkor lesújtson ránk, és 
megbüntessen. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben milyen részletesen ki van dolgozva a törvény. A zsidók 
jól ismerték ezeket a törvényeket. Kisgyermek koruk óta abban nevelték fel Qket, hogy Isten törvényeit 
megtartsák. És ha valaki nem tartotta meg a törvényt, azt Isten törvénye szerint megbüntették.  

A) ErrQl szól az a történet is, amit felolvastam. Jézus elé hurcolnak a törvényesketQ, de szeretetlen 
szív_ farizeusok egy parázna asszonyt, és szinte Jézus elé dobják a nQt, aki még csak a tekintetét sem meri 
felemelni. S megkérdezik Jézust: „Mózes törvénye azt mondja, hogy meg kell kövezzük Qt, mert 
paráználkodott. Te mit mondasz Jézus?” Jézus pedig csendesen csak ennyit válaszol: „Az vesse rá az elsQ 
követ,aki b_ntelen közületek.” A farizeusoknak pedig egyenként kullognak el szótlanul szép lassan. Végül 
csak az asszony marad ott. Jézus pedig megkérdezi: „Kicsoda kárhoztat még téged?” „Senki Uram.”mondja a 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

nQ. Jézus ezt feleli: „Én sem kárhoztatlak. Eredj el és többé ne vétkezz!”  Ez a történet nem arról szól, hogy 
Jézus igazolja a b_nt. Jézus ugyanúgy gy_löli a b_nt, mint az Atya. De minket, b_nösöket nagyon szeret. És 
alig várja, hogy Hozzá jöjjünk, hogy az P bocsánatát kérjük. P alig várja, hogy megbocsáthasson nekünk. 
Miért? Mert szeret. Az P vére tisztára mosott minket. És P többet nem kárhoztat. Nem vádol. Mindig az ördög 
az, aki vádol. P az, aki kárhoztat. Jézus azonban nem. P megbocsát. P feloldoz, P kegyelmet gyakorol. 
 B) A Bibliában azonban arról is olvasunk, hogy az Isten szerint való férfi, Dávid is elbukott. De 
mikor belátta a b_nt, amit elkövetett, leborult az Úr elQtt és elismerte a vétkét. A 27. zsoltárt olvastam fel, 
amit Q írt. Ebben azt írja, hogy csak egyet kérek az Úrtól: „Az Úr házában lakhassam egész életemben, 
láthassam, milyen jóságos az Úr.” Hogy a közelében lehessem. Bármit elvehetnek, de az Istennel való 
közösséget nem! És Isten megbocsátott Dávidnak, mert szívében ott volt a b_nbánat és az Isten iránti szeretet. 
 C) De beszélhetnénk PéterrQl is, aki ugyancsak nagyot bukott: Megtagadta Jézust. Jézus azonban 
utánamegy bukott és h_tlen tanítványának, és megkérdezi: Péter, szeretsz-e engem? P háromszor is 
megkérdezi. És megbocsát neki, mivel Péter így válaszol: Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy én 
szeretlek Téged. És Jézus, mintha azt is mondaná: Én nem kárhoztatlak téged. Többé ne vétkezz! SQt, 
feladatot is bíz rá: Legeltesd az én juhaimat.  

Kedves Testvérek! Jézus szerelmes, Pt szeretQ tanítványokat keres. Legyünk mi is szerelmesek 
Jézusba, és éljük úgy az életünket, hogy kimutassuk iránta szeretetünk. Ámen. 

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

                                    

A Babamama-ゲ┣ﾗH=H;ﾐが    Istentisztelet (10.01),                                                                          Nagy T. Wanda 

          

 Lelkipásztori Levél és kivonulás        ÉrdeklQdQk zenés istentisztelete (10.01)                                 Fotók: A.Á, P.Á                   

JövQ heti alkalmaink (2017.október) 
11. szerda 17.00 Bibliaóra Hatvaniné Beregszászi Mária nyugdíjas lelkész vezetésével. 
12. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
14. szombat 9.00-

12.00 
T_zzománc készítQ tanfolyam (10 alkalmas) Nagy T. Wanda testvérünk 
vezetésével. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

14. szombat 18.00 ÉrdeklQdQk ifjúsági bibliaórája 
15. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

Múlt vasárnap délután sor került zenés istentiszteletünkre. Azokkal együtt, akik itt voltak, elmondhatom, áldás 
volt ezen az alkalmon. A délelQtti istentiszteletekhez hasonló létszámban voltunk együtt, a záró ének után pedig 
meleg tea és pogácsa mellett beszélgetésre is sor került. Legközelebb november ő-én lesz zenés istentiszteletünk.
 Hirdetem, hogy jövQ héttQl a lelkészi hivatal nyitva tartása hétköznapokon 8-tól 11-ig tart, valamint 
csütörtökön 1ő-tQl 17 óráig tart. HivatalvezetQnk Szakálné Juhász Éva az elmúlt héten mutatkozott be. 

JövQ vasárnap lehetQség lesz megvásárolni Tóth Máthé Miklós m_vészúr Számadással Istennek tartozom 
cím_ könyvét, ami az elsQ magyar nyelven íródott Kálvin regény.  

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: fb.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.15.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 11. sz. 

ISTEN IGÉJE A LÉLEK KARDJA 
Lekció: Ef 6,10-17 
Textus: Zsid 4,12 Mert Isten igéje élQ és ható, élesebb minden kétél_ kardnál, és áthatol az elme és a lélek, 
az ízületek és a velQk szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 
 
Kedves Testvérek! Ebben a hónapban ünnepeljük az ötszázadik évfordulóját a reformációnak, amelynek egyik 
fQ alapelve latinul így hangzik: „Sola Scriptura”, azaz „Egyedül a Szentírás”. Úgy is mondhatnánk: Egyedül 
Isten Igéje. A Zsidókhoz írt szerzQje is Isten IgéjérQl ír, s megállapítja róla, hogy Isten Igéje élQ és ható, 
élesebb minden kétél_ kardnál. Ma három pontban a következQkrQl szeretnék szólni: I) Isten Igéje a Lélek 
kardja, II) a Lélek kardja egyrészt engem formál, III) a Lélek kardja másrészt az ellenség elleni fegyver. 

I) Pál apostol arról ír, hogy Isten Igéje kard, a Lélek kardja. Jól tudjuk, hogy régen a kard volt az 
egyik legfQbb háborús közelharci eszköz. S itt felmerül az elsQ fontos kérdés: Miért kard az Isten Igéje? Azért, 
mert a hívQ élet harc. Harc a hitetlenség és a sötétség erQi ellen, s a harchoz fegyverre van szükség. Mert amint 
valakit szíven üt, megszólít az evangélium, s felébred a szellemi álomból, amivel az ördög elaltatja az 
embereket, egyszer csak látni kezdi az ördög támadásait az életében. Ezek a támadások a megtérés elQtt is ott 
vannak az életünkben, csak nem látjuk addig, amíg Isten Igéje rá nem világít erre. De nemcsak megvilágítja 
mindezt Isten beszéde, hanem fegyverré is válik a kezünkben, amivel Isten oltalmaz és megvéd minket, 
valamint irányt is mutat általa. 

Az elmúlt héten elolvastam kedves gyülekezeti tagunk, Tóth-Máthé Miklós m_vész úr Kálvin 
regényét, amelynek címe: Számadással Istennek tartozom. Egyébként ez az elsQ magyar regény Kálvin 
életérQl. Ez a könyv Kálvint mint embert hozta közel számomra. Megtudtam, hogy milyen volt gyermekként, 
milyen volt szerelmes férfiként, mennyire összetört, amikor egyetlen fiát párhetesen elvesztette, s késQbb is, 
amikor szeretett hitvesének koporsójánál kellett megállnia. A regényt olvasva úgy éreztem, mintha én magam 
is ott lettem volna, közelrQl személve életét, küzdelmeit. De amit ma mindenképpen ki szeretnék a könyv 
alapján emelni Kálvin életébQl, s ami a reformátor egész életének egyik legjellemzQbb tulajdonsága, az az, 
hogy életét a következQ mottóval lehetett ellátni: Számadással Istennek tartozom. Nemhiába, ez a könyv címe 
is. Kálvin nem másoknak, nem embereknek akart megfelelni, hanem Istennek. Élete zsinórmértéke pedig 
ennek megfelelQen Isten Igéje volt. Amikor szíven ütötte Kálvint is az evangélium, felébredt a szellemi 
álomból. Nem a vallásos tanokra tekintett már, a hagyományra, hanem egyedül Isten Igéjére. A könyv 
szemléletesen mutatja be, miként jutott el Isten Igéjének elsQdleges és kizárólagos voltának felismerésére, s 
aztán miként maradt meg egész életén át egyedül a Szentírás mellett, s milyen sok harcban volt része. Talán 
úgy is fogalmazhatnánk, hogy onnantól kezdve harccá vált az élete. Mert a hívQ élet harc. 

A hívQ élet nemcsak ötszáz évvel ezelQtt volt harc, hanem ma is az. Az emberi lelkekért való küzdelem 
Isten és az ördög között ma is gQzerQvel folyik. Az emberek legnagyobb részét a sátán ma is szellemi álomban 
tartja. Az emberek nagy része ma sem veszi észre, hogy az életük a kárhozat felé menetel. Az ördög legfQbb 
célja ma is az, hogy elaltasson minket. Hogy még csak észre se vegyük ezt a szellemi háborút. Hogy még csak 
tudomásunk se legyen a harcról. De amint valaki hallja Isten Igéjét rádöbben, mennyire valóságos az a harc, 
amely küzdelemben szellemi kardként Isten az P Igéjét adta nekünk fegyverül. 

II) Másodszor arról szeretnék szólni, hogy a Lélek kardja egyrészt az én irányomba vág, engem 
formál. Amikor meghallom az Igét, akkor ez az Ige élQ és ható, elhat a szívembe. Isten beszédébQl tudom 
meg azt, hogy mindaddig kárhozatban vagyok, amíg Jézus vére meg nem tisztít minden b_ntQl. Isten Igéje, 
mint a Lélek kardja elQbb rajtam kezd el dolgozni. Mert a Lélek az, amely bizonyságot tesz a lelkünkben arról, 
hogy amit az Ige mond, az igaz. Szétválasztja a jót a rossztól. Rámutat a b_neinkre. Rámutat mindarra, ami 
elválaszt minket IstentQl. Rámutat mindarra, amivel a gonosz megkötöz minket. S így dolgozik bennünk a 
Lélek kardja. És sokszor ez fájdalmat okoz, mert megvág, mert éles. 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

III) Harmadszor beszéljünk arról, hogy a Lélek kardjának másrészt az ellenség elleni fegyver. Ha 
Isten Igéjére kétél_ kardként tekintünk, elmondhatjuk, hogy a másik éle, a külsQ éle az ellenség ellen van. 
Egyrészt engem tisztít, rólam vágja le a megkötözöttségeket, engem tesz szabaddá. Másrészt viszont az 
ellenség elleni fegyver is. Az IgébQl tudjuk azt is, hogy az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 
nyeljen el. (1Pt 5,8) Az ördög nem nyugszik bele, hogy vannak olyanok, akik kikerülnek a hatalmából. P nem 
mond le olyan könnyen az övéirQl, azokról, akik az övéi voltak. Egy életen keresztül támad. Újra és újra kísért: 
„Valóban ezt mondta Isten? Mi van, ha nem igaz?” Kételyeket ad. És ha mi a saját fegyvereinkkel akarunk 
vele harcolni, az akaratunkkal, az erQnkkel, akkor esélyünk sincs, mert Q erQsebb nálunk. Ha mi úgy 
gondoljuk, hogy megspórolhatjuk az Ige hallgatását, elhanyagolhatjuk az Ige olvasását, egyszerre csak azon 
kapjuk magunkat, hogy legyQzött. Hogy a régi kísértések újra gúzsba kötnek. Hogy már nem jövünk a 
gyülekezetbe. Hogy már nem Isten erejében bízunk. Nekünk tudatosítani kell ezért magunkban, hogy harcban 
állunk. De tudnunk kell azt is, hogy Isten sokkal erQsebb, mint a kísértQ. Isten ereje pedig az P beszédében 
van, az Igében. Ezért a mi gyQzelmünk is az Igében van, a Lélek kardjában. Ez tudja legyQzni egyedül az 
ördög hatalmát. A testté lett Ige= Jézus Krisztus, valamint az Írott és hirdetett Ige. Ezért kell szólni az Igét, és 
ezért kell helyén mondott Igével erQsíteni egymást. 

Kedves Testvérek! Olvassuk Isten Igéjét! Hallgassuk Isten Igéjét! Szóljuk Isten Igéjét! Tanuljunk 
aranymondásokat, hogy amikor az ördög kísért, akkor tudjunk az Igével válaszolni. Használjuk naponta a 
Lélek kardját, mert ha az Isten Igéjét hallgatjuk és szóljuk, az megQriz és megerQsít. Jézus szavaival fejezem 
be: Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 2Ő,12) Kitartani mindvégig pedig csakis Isten Igéjével tudunk. Adja 
Isten, hogy legyen nagyon fontos számunkra is az P Igéje. Így legyen. Ámen.  

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

    

   ÉﾐWﾆﾆ;ヴ ふヱヰくヰヶくぶ                    Gyermek-istentisztelet (10.08)    IゲデWﾐデｷゲ┣デWﾉWデ ┌デ=ﾐ (10.08)               Fotók: A.Á 

JövQ heti alkalmaink (2017.október) 
17. kedd 18.00 Presbiteri gy_lés 

18. szerda 17.00 
Bibliaóra. Téma: A megváltás története az elsQ adventig. Az elQkészítQ kérdések 
a bejárati kis asztalon találhatóak 

19. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

21. szombat 
9.00-
12.00 

T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével. A 
tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

21. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

22. vasárnap 10.00 
Hálaadó istentisztelet betakarításért, párhuzamosan gyermek-istentisztelet. A 
hálaadó istentiszteletre a gyümölcsöket, zöldségeket 21-én szombaton 9-tQl 11.30-
ig, valamint 18-tól 19 óráig legyenek szívesek elhozni a testvérek. 

Hirdetem, hogy az istentisztelet után lehetQség lesz megvásárolni Tóth Máthé 
Miklós m_vészúr Számadással Istennek tartozom cím_ könyvét, ami az 
elsQ magyar nyelven íródott Kálvin regény. A vásárlók számára a m_vész úr 
dedikálni fogja a könyvet. 

Hirdetem az adakozás lehetQségét. Itt szeretnék köszönetet mondani 
gyülekezeti tagjainknak az egyházfenntartói járulékok befizetéséért is. Pál 
apostol azt írja a 2Kor 9,7-ben, hogy „a jókedv_ adakozót szereti az Isten”. 

Hirdetem, hogy elhunyt Szabó Lászlóné, aki 11 éven át volt 
gyülekezetünk h_séges tagja. Temetésére október 9-én került sor 1Ő.30-tól 
kezdQdQen. Isten vigasztalását kívánjuk gyászoló szív_ hozzátartozóinak.  

Cím: Ő027 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: fb.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com     

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com


Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.22.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 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 elQtt látni a gyönyör_en elrendezett asztalt, amelyen többek 
között paprikát, hagymát, tököt, paradicsomot, karfiolt, körtét, almát, és szQlQt 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 hQseirQl, 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 elQször a lelki szabadulásról, másodszor a lelki gyümölcstermésrQl szeretnék szólni. 

I) ElQször 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, amitQl csak az igazság szabadít meg. Amikor rabságról hallunk, eszünkbe juthat egy börtön, ahol 
elzárva rabok sínylQdnek. Mi jellemzi a rabokat? Az egyik legfontosabb jellemzQ, hogy nem mehetnek sehová, 
mint egy béna, aki egy helyhez van kötve. Az is jellemzQ a rabokra, hogy nem társaloghatnak szabadon 
másokkal, így bizonyos értelemben a rabsággal egyfajta némaság is együtt jár. Ugyanakkor csak korlátozottan 
hallhatnak a világ híreirQl, így bizonyos értelemben süketek is. A világ szépségeit sem láthatják, így bizonyos 
értelemben vakok is. Tehát elmondhatjuk, hogy a rabság bizonyos értelemben egyenlQ 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 élQ ember Isten Igéjét. A lelki vakság miatt nem tudja meglátni Isten 
m_ködését e világban. A lelki némaság miatt felejt el Istenhez szólni, imádkozni, vagy IstenrQl 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 ebbQl 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. P a világ világosságaként (Jn 8,12) rávilágít arra, hogy körülöttünk egy hatalmas 
szellemi háború dúl, amely már a b_nesetkor elkezdQdött, 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 egyszer_en nem Pt 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 P a Szabadító, P a Megváltó.  

II) Másodszor a gyümölcstermésrQl szeretnék beszélni. Pál apostol így ír: „A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, h_ség, szelídség, önmegtartóztatás. Úgy képzelhetjük ezt 
el, hogy az életünk a Szentlélek szántóföldje lesz, és ahogy a föld megtermi az elQttünk látható szemet 
gyönyörködtetQ zöldségeket és gyümölcsöket, úgy az életünk is elkezdi teremni a fent említett Lélek 



 

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

gyümölcsét. ElQttünk 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 
h_ség, a szelídség, vagy az önmegtartóztatás. Hogyan teremhetjük mi mégis meg mindezt? Jézus elmondja 
ennek a titkát is: Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szQlQvesszQ nem teremhet gyümölcsöt 
magától, ha nem marad a szQlQtQn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4) A szabadításhoz hasonlóan 
a gyümölcstermés is Jézushoz kötQdik. 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 P irányításától, akkor tudjuk teremni a Lélek gyümölcsét. 

Ma tehát, amikor már csak egy nap választ el október 23-tól, s ugyanakkor elQttünk van a 
gyümölcsökkel feldíszített asztal, vigyük magunkkal e két szót: szabadulás és gyümölcstermés. MindkettQ 
Jézus által lehet a miénk. Így legyen. Ámen.          Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

   

Könyvbemutató (10.15)  T_zzománc készítQ tanf (10.14)  Készülés hálaadásra(10.21)  Kivonulás       HivatalvezetQnk 
Alkalmaink (2017.október):            Fotók: A.Á 

25. szerda 17.00 Bibliaóra.  A megváltás története az elsQ adventig. Az elQkészítQ kérdések a 
bejárati kis asztalon találhatóak. 

26. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
28. szombat 9.00-

12.00 
T_zzománc készítQ 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 szószékrQl. Presbiterjelöltek és gondnokjelölt bemutatása. 
31. kedd 16.00 Reformáció emlékm_ avatás a Nagytemplom mögött 
31. kedd 17.00 Úrvacsorás istentisztelet a Nagytemplomban a reformáció ő00. évfordulóján 
Nov 5. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s azt követQen gondnok és presbiter választói közgy_lés 
Nov 5. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet, amelynek középpontjában Isten dicsQítése áll majd ifjúsági 

énekek éneklésével, az Prálló DicsQítQ 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, Sz_cs 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 köztemetQben. Isten vigasztalását kívánjuk gyászoló szív_ hozzátartozói számára! 
 
Hirdetem, hogy november 5-én kerül sor a gondnok- és presbiter választói közgy_lésre az istentisztelet után. 
Gondnok jelölt: Tabajdi György Pál. Presbiterjelöltek: Andorca Emil, Dr. Bakó József, ifj. Karasszon DezsQ, Nagy 
Sándor, Szilágyi Lászlóné, valamint Uti László. A jelöltek a jövQ vasárnapon kerülnek bemutatásra.  
 Hirdetem, hogy a bejáratnál lévQ kis asztalon találhatóak a gyülekezeti tagságot kérelmezQ 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 kivetítQvel, 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 lévQ angol-aknák faoszlopai. 
Cím: Ő027 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: fb.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com


Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.29.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 13. sz. 

VISSZAALAKÍTÁS ÉS SZÖVETSÉGMEGÚJÍTÁS 
 
Lekció: 2Krón 3Ő 1-5, 8, 11, 14, 16, 18-19, 21, 29-33. 
Textus: Rm 1,17b Az igaz ember pedig hitbQl fog élni. 
 
Kedves Testvérek! Egyházunkban a 2017. év leginkább a Reformáció ő00. évfordulójáról szól. Mai 
istentiszteletünkön pedig különösen közel kerültünk az ő00. évfordulóhoz, hiszen csupán két nap választ el 
minket tQle. Ugyanakkor kitüntetett e mai istentisztelet más szempontból is, hiszen ma adunk hálát az új borért, 
s úrvacsorát veszünk. Mai istentiszteletünkön ezért fókuszáljunk elQször a reformációra, amit leginkább a 
visszaalakítás szóval tudnánk lefordítani, másodszor pedig az úrvacsorára, mint szövetségmegújításra. 

1) ElQször tehát beszéljünk a reformációról. A szó visszaformálást, visszaalakítást jelent. Miért van 
szükség visszaalakításra? Azért, mert az idQ elQrehaladtával a dolgok deformálódnak, azaz elveszítik eredeti 
alakjukat, tartalmukat. Van például egy polc és a hosszú évtizedek alatt, fQleg, 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 idQszak után kezdte el 
uralkodását, amikorra Júda népe teljesen elfeledkezett Isten törvényeirQl és a környezQ népek bálványait 
kezdték imádni. Jósiás azonban visszafordult Istenhez és húsz évesen hozzálátott az elhanyagolt templom 
felújításához. Ennek során elQkerült egy könyvtekercs: a törvény Igéje. Amikor ezt felolvassák a királynak, 
akkor megszaggatta ruháit. Rádöbbent, mennyire eltért népe Isten törvényeitQl. Majd mit csinált? 
Visszaalakította a saját és népe életét az Úr törvényéhez. 

Kedves Testvérek! Ez történt ő00 évvel ezelQtt is. Luther Márton sem tett mást, mint Jósiás király. 
P 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 elt_nt, 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 gyQzhetem 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 hitbQl él.” Nem az teszi igazzá az embert, amit saját erejébQl el kezd tenni, még ha vallási 
elQírások 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 belülrQl 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 életemrQl. És 
ha én Istennel együttm_ködve ki akarok jönni a mélységbQl, ahová kerültem, P segít. Ezért íródott a Biblia. 
Hogy mi meg tudjunk tisztulni a mi b_neinktQl. Hogy amint olvassuk a Szentírást, rádöbbenjünk arra, hogy 
miben tértünk el attól az úttól, amit Isten kijelölt a számunkra. 

Amikor Luther kit_zte 9ő tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, tételeiben leírta, hogy mit tanít a 
Biblia a b_nbocsátó cédulák kérdésében. Luther az elfelejtett Bibliára hivatkozott tételeiben. Majd lefordította 
a Bibliát népe nyelvére, s az emberek felismerték, hogy mennyire eltávolodott az életük Isten IgéjétQl. 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 P 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 P szavához igazítjuk, akkor 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerQseinket, 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 lévQ 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 b_neinket. Mindazokat a dolgokat, amelyek Isten eredeti 
szándékához képest deformálódtak az életünkben. És szeretnénk a visszaalakulást. Ezért megbánjuk a b_nt, 
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 tQlünk, 
hogy életünk minden idejében erre törekedjünk. ElQször is reformáljuk, alakítsuk vissza Igéje fényében 
életünket az P tervéhez. Másodszor újra és újra, igaz b_nbánattal 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 emlékm_-avatás. Találkozó 15.45-kor a Ref. Kollégium fQbejáratánál 
Okt 31. kedd 17.00 Úrvacsorás istentisztelet a Nagytemplomban a reformáció ő00. évfordulóján 
01. szerda 17.00 Bibliaóra.  A megígért szabadító. Az elQkészítQ kérdések a bejárati kis asztalon. 
02. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
04. szombat 9 - 12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  
04. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 
05. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s azt követQen gondnok és presbiter választói közgy_lés 
05. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet, amelynek középpontjában Isten dicsQítése áll majd ifjúsági 

énekek éneklésével, az Prálló DicsQítQ Zenekar zenei vezetésével. 
07. kedd 17.00 Filmklubunk elsQ alkalmára a hónap elsQ keddjén, november 7-én 17 órától kerül 

sor. Reformáció alkalmából a Luther cím_ filmet nézzük meg új kivetítQnkkel. 
November 5-én kerül sor a gondnok- és presbiter választói közgy_lésre az istentisztelet után. Gondnok 

jelölt: Tabajdi György Pál. Presbiterjelöltek: Andorca Emil, Dr. Bakó József, ifj. Karasszon DezsQ, Nagy Sándor, 
Szilágyi Lászlóné és Uti László. A mai istentiszteleten kerül sor bemutatásukra.  

A bejáratnál lévQ kis asztalon találhatóak a gyülekezeti tagságot kérelmezQ 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 
dicsQítése áll ifjúsági énekek éneklésével. Az alkalmat ismét 
az Prálló DicsQítQ Zenekar fogja vezetni, amelynek tagjai 
szintetizátorral, gitárral, fuvolával fogják kísérni az énekeket. 
Az alkalmat követQen tea és pogácsa mellett beszélgetésre 
lesz lehetQség.  Hívogassunk erre másokat, és jöjjünk el mi magunk is! 

Mai perselypénzünkkel a Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet templomának építését támogatjuk. 
Köszönetet mondunk elköszönQ 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 elsQ Ő parancsolatról tartanak elQadást th-i tanárok.  
Az úrvacsorai jegyekért köszönetet mondok: Szilágyi Lászlóné és Tabajdi György Pál testvéreinknek. 

Cím: Ő027 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  
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Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.11.05.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 14. sz. 

AZ IMÁDSÁG SZÜKSÉGES VOLTA 
Lekció: 1Kir 18 
Textus: Jak 5,16b-18 Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint 
mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen esQ, nem is volt esQ a földön három évig és hat 
hónapig. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen esQ, nem 
is volt esQ a földön három évig és hat hónapig. 
 
Kedves Testvérek! Az elmúlt héten olvastam egy ragyogó prédikátorról, aki bárhova ment, nagy tömegeket 
lelkesített fel ragyogó ékesszólásával, kulturált beszédével. A tudás minden vonzó ajándékával rendelkezett. 
Mindenütt vele volt szegény, vak testvére is, akinek egyáltalán nem voltak ajándékai, hanem egyszer_en szent 
életet élt, és térdepelve imádkozott, amíg az erQ és intelligencia embere prédikált. Egy napon, amikor a 
gyülekezet megint szokatlan t_zbe jött a prédikációtól, a prédikátornak látomása volt. Látta, hogy megnyílt az 
ég, és Isten trónjának dicsQsége áradt le a földre. De azt is észrevette, hogy legnagyobb meglepetésére a 
mennyei dicsQség nem az Q fején nyugodott meg, hanem a lábánál térdeplQ alázatos testvérén, és az Q arcáról 
tükrözQdött tovább a tömegre. Attól kezdve már tudta, hogy az erQ nem az Q ékesszólásából származott, hanem 
mellette térdelQ testvérének tiszta életébQl és buzgó imáiból.  

A felolvasott igében Jakab apostol azt írja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 
Az imádságról beszél az apostol, és ma én is az imádság fontosságáról szeretnék beszélni. Mert valljuk meg 
Qszintén, hogy sokszor zavarba jövünk az imádkozás kapcsán, hogy vajon mi a célja az imának, hogy kell-e  
egyáltalán imádkozni és ha az ima szükséges, akkor miért kell imádkozni? Az Úr Jézus példát adott számunkra 
az imádkozással kapcsolatban is. Az P példájából azt láttuk, hogy P folyamatos kapcsolatban volt az Atyával. 
Számtalanszor olvasunk arról, hogy Jézus imádkozott. Pál apostol is azt írja, hogy „szüntelenül imádkozzatok, 
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,17-18) Tehát 
azt látjuk, hogy Isten akarata az imádság. De miért akarja Isten, hogy imádkozzunk Hozzá? 
 Az úri imában így tanít Jézus, hogy így imádkozzunk: „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!” 
(Mt 6,11) Egy másik helyen viszont azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondja: „Ne aggódjatok életetekért, hogy 
mit egyetek! (…) Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, cs_rbe sem takarnak, és 
mennyei Atyátok eltartja Qket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (Mt 6,25-26) Isten tehát ismeri 
a mi szükségeinket, de mégis imádkoznunk kell a mindennapi kenyérért? Vagy például miért kell 
imádkoznunk azért, hogy legyenek megtérések, hogy legyen ébredés, vagy hogy egy családtagunk Istenhez 
térjen? Hiszen Istennek is ez az akarata. Pont ezt szeretné, hogy egyre többen megtérjenek Hozzá, fogadják 
be a szívükbe Jézust. Miért kell akkor ezért imádkozni? 
 Jakab apostol azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És aztán felhozza 
példaként Illés prófétát. Mikor, hogyan és miért imádkozott Illés? A próféta idején Aháb király uralkodott 
Izráelben, és egy szomszédos király lányát vette el. A királynQvel azonban bejött az országba a bálványimádás 
is. Hozta magával a saját országának Baál-kultuszát a Baál papokkal együtt, és a király engedett neki. A népet 
is arra kényszerítette, hogy bálványokat imádjanak. Jézabel királynQ pedig üldözni kezdte és megölette Isten 
papjait. Isten pedig, mivel elfordult TQle választott népe, büntetésképpen három és fél éven keresztül nem 
adott esQt. Én jártam Izráelben, és el kell, hogy mondjam, hogy egy olyan vízszegény országról beszélünk, 
ahol amúgy sincs sok esQ. A csapadék és a víz kincset jelent. És ha több mint három évig nem esik esQ, akkor 
az egyenlQ a halállal, az éhínséggel, a pusztulással. Isten pedig azért, hogy népét és a királyt újra magához 
térítse, a legfontosabbat, a vizet zárja el egy idQre. Úgy gondolom, tanulhatunk ebbQl. Ha egy nép elfordul az 
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élQ IstentQl, annak következménye van. És Isten sokszor próbákat is megenged csak azért, hogy az emberek 
visszataláljanak az élQ Istenhez. 
 Illés az, aki azért imádkozik a szárazság elején Isten parancsára, hogy ne legyen esQ, majd három és 
fél év múlva ugyancsak Isten parancsára azért imádkozik, hogy essen az esQ. Most felvetQdik a kérdés. Vajon 
kinek az ötlete és akarata volt az, hogy esQt küldjön? Kinek a kezdeményezése volt? A válasz az, hogy Istené, 
nem pedig Illésé. Akkor miért volt szükség kitartó emberi imára, hogy essen az esQ, ha a dolog eleve Isten 
akarata volt? Azért kellett Illésnek imádkoznia, mert Isten úgy határozott, hogy embereken keresztül fog 
munkálkodni. Isten már a teremtéstQl fogva elhatározta ezt, hogy embereken keresztül fog munkálkodni a 
földön, nem pedig tQlünk függetlenül. Mindig is így tette, és így teszi ma is. Bár Isten mindenható, a 
Szentírásból világosan kiderül, hogy arra korlátozta magát, hogy a földi ügyintézés tekintetében az embereken 
keresztül munkálkodik. Sokszor ugyan el vannak készítve Isten ajándékai. Sokszor már kész a szabadítás. 
Isten nyújtaná, már ott van a kezében, de mi mégsem nyújtjuk a kezünk. Várjuk, hogy adja, de nem kérjük, és 
mivel nem kérjük, mivel nem imádkozunk érte, ezért nem kapjuk meg, ahogyan azt Jakab egy másik helyen 
mondja: Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és 
viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. (Jak 4,2) 
 Tanuljunk imádkozni. Fogadjuk el, hogy Isten munkatársainak tekint minket, akiket használni akar 
céljai elérésében. Tanuljuk meg, hogy az imádságban erQ van. Imádkozzunk azért, hogy legyen vágy a 
szívünkben szüntelenül imádkozni. Ámen.        Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

    

Biblióra okt 25-én.                     Termésért hálát adó istentisztelet okt. 22-én.          Zilahi Bence keresztelQje okt 22-én. 
Alkalmaink (2017. november):             Fotók: A.Á 

05. vasárnap 17.00 
Zenés istentisztelet, amelynek középpontjában Isten dicsQítése áll majd ifjúsági 
énekek éneklésével, az Prálló DicsQítQ Zenekar zenei vezetésével. 

07. kedd 17.00 
Filmklubunk elsQ alkalmára kerül sor. Reformáció alkalmából a Luther cím_ 
filmet nézzük meg új kivetítQnkkel. Lentebb látható a filmborító. 

08. szerda 16.00 Bibliaóra. A megígért szabadító. Az elQkészítQ kérdések a bejárati kis asztalon. 
09. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
10. szombat 9-12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  
11. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

A mai napon tartjuk gondnok-, illetve presbiterválasztó közgy_lésünket az istentisztelet 
után. Gondnok jelölt: Tabajdi György Pál. Presbiterjelöltek: Andorca Emil, Dr. Bakó 
József, ifj. Karasszon DezsQ, Nagy Sándor, Szilágyi Lászlóné és Uti László. 

November 6-tól 10-ig a Nagysándor-telepi templomban esténként 18-tól az 
elsQ Ő parancsolatról tartanak elQadást teológiai tanárok. HétfQ: Én az Úr vagyok 
a te Istened – Dr. Bölcskei Gusztáv; Kedd: Ne csinálj magadnak semmiféle 
istenszobrot – Dr. Kustár Zoltán; Szerda: Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a 
nevét – Dr. Csorba Péter; Csütörtök: Emlékezzél meg a nyugodalom napjáról – Dr. 
Németh Áron; Péntek: Hat napon át dolgozz! – Dr. Marjovszky Tibor.  

Kék vödör akció: Tartós élelmiszer-gy_jtQ segélyakciót szervez a Magyar 
Református Szeretetszolgálat nehézsorsú családoknak és magányosoknak. A kék 
vödrökbe, amelyek a templomban átvehetQk, elsQsorban tartós élelmiszereket várnak: 
rizs, étolaj, konzervek, liszt, cukor, száraztészta, üveges vagy por alapú tészta szószok, 
leves-por vagy leveskocka, tartós édesség és keksz. 

Hirdetem az adakozás lehetQségét, tudván azt, hogy a jókedv_ adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
Cím: Ő027 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 elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com


Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.11.12.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 15. sz. 

LEGYEN MISSZIÓI LÁTÁSUNK! 
Lekció: Jn 1,44-51  
Textus: Mt 28,19a Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. 
 
Kedves Testvérek! Azt az Igét olvastam fel, amely arról szól, hogy az Úr Jézus missziói parancsot adott 
tanítványainak: Tegyetek tanítványokká minden népet! Gyülekezetünk missziói gyülekezet. Nevünkben is 
benne van: Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség. De mit jelent ez a gyakorlatban? Az 
elmúlt istentiszteleteken sokat volt szó az evangéliumról. Arról, hogy Isten ugyan igazságos, de alig várja, 
hogy megkönyörüljön, mert P a szeretet, s ezért minden b_nünket megbocsátja ingyen kegyelmébQl. EbbQl 
fakad a mi értékünk is. Nem attól vagyunk értékesek Isten szemében, amit teszünk. Lehet, hogy e világban az 
számít, hogy milyen sikeres vagyok és ez adja meg az értékemet is. Isten elQtt azonban az értékünket az adja 
meg, hogy elfogadjuk-e az P legnagyobb ajándékát: Jézust. És ha mi elfogadjuk Pt, Isten is elfogad minket 
Krisztusért. Ezért vagyok becses számára, mert ha befogadom Jézust, akkor P az életemben Jézust látja meg 
és gyermekévé fogad Jézusért. Hangsúlyozom, nem az én személyes érdemeimért, hanem egyedül Krisztusért. 
Solus Christus: Egyedül Krisztus, ahogyan szól a reformátori jelmondat is. Ez adja meg az értékemet. És ebbQl 
kell fakadnia a hívQ ember identitásának is. Isten Jézusért gyermekévé fogad. Szeret. Becses vagyok számára. 
Olyan értékes, hogy Fia értem halt meg. EttQl nagyobbat, ettQl értékesebbet nem adhatott volna értem Isten.  

Kedves Testvérem! Ha önértékelési problémáid lennének, ha úgy gondolnád, hogy nem vagy elég jó, 
vagy mások mondanának rólad ilyet, gondolj arra, hogy te Isten gyermeke vagy és P olyan értékesnek tart, 
hogy a legdrágábbat, Jézust adta az életedért váltságul. Gondolj arra, hogy te Isten gyermek vagy, ha Jézus a 
szívedben él, ha Isten Szentlelke vezérel. Királyi gyermek. Herceg, akit a világ leghatalmasabb uralkodója 
annyira szeret, hogy elsQszülöttjét adta érted. Ez vagy te Isten szemében: megváltott gyermek. Már nem kell 
az ördög különbözQ láncait viselned, mert Jézus megszabadított. S aki ezt átélte már, és újra és újra átéli, 
annak a szívében békesség és öröm van. És ezt mások is észreveszik. Ebben a világban, ahol annyi félelem, 
szomorúság és békétlenség van az emberek szívében, ahol olyan sok bántás és rosszindulat van, felt_nik, ha 
az arcunkon megjelenik a mosoly. Kit_nik, ha nyugalom és békesség árad belQlünk. S lehet, hogy meg is 
kérdezik: Honnan van ilyen békességed? MibQl fakad az örömöd? Nekünk pedig nem szabad elhallgatnunk, 
hogy kibQl fakad mindez. Olyan ez, mint mikor megkóstolunk egy finom csokit, amilyen finomat még soha 
nem ettünk, s aztán nem gyQzünk áradozni másoknak róla. Így van ez Istennel is. Ha megismerjük Jézust, ha 
engedjük Neki, hogy formáljon, P új életet ad. Megérzem, hogy más lett az identitásom: Isten által elfogadott 
vagyok. Isten által szeretett vagyok. S ha mindezt átéltem, megtapasztaltam, akkor ez nem tud bennem 
maradni, ezt át kell, hogy adjam a barátaimnak, családtagjaimnak, ismerQseimnek, szomszédjaimnak. 

Jézus a missziói parancsot nem egy lelkipásztornak mondta, hanem a tanítványainak. A tanítvány az, 
aki tanul. Ha Jézust követjük, ha Jézust a szívünkbe fogadtuk, tanítványokká válunk, akik a MestertQl 
tanulnak, akik a Mester útmutatását követik. Azt kell tennünk, amit a Mester kér. Rá kell néznünk, TQle kell 
tanulnunk. S nekünk egy mesterünk van: Jézus. Én is TQle tanulok, nekem is P a mesterem, s ha kedves 
testvérem, Te Jézus tanítványa vagy, Neked is Jézus a mestered. S mit kell megtanulnunk? Azt, hogy 
megmaradjunk Benne, és ezáltal teremjük a Lélek gyümölcsét, többek között a jézusi szeretetet, türelmet, 
megbocsátást és elfogadást. És egyre inkább kirajzolódik bennünk a Krisztus.  

Kinek mondja ezt Jézus, hogy tegyetek tanítványokká minden népet? A tanítványoknak. S ha mi az P 
tanítványai vagyunk, akkor nekünk mondja mindezt. A misszió feladata tehát közös feladat, nem 
egyszemélyes munka. Az úgy nagyon csonka misszió lenne. Az új emberek nem a személytelen szórólapok 
hatására jönnek el a gyülekezetbe, hanem ha mi, a gyülekezet tagjai megszólítjuk Qket. Ez a megszólítás pedig 
a legjobb, ha szívbQl fakad. Ha Jézus tanítványaként ott van a vágy a szívemben, hogy segítsek, látva az élet 



 

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

egyik vagy másik zsákutcájába belefutott társamat. Elmondom neki, hogy rajtam Jézus segített. P 
megszabadított és azóta a tanítványa vagyok. Lehet, hogy sok hibával, amiket csiszol még rajtam az Úr, de a 
tanítványa vagyok. Ha elbuknék is, Jézus emel fel. P vezet, P tölti be a szívemet örömmel. És én erre hívlak 
téged is, hogy ismerd meg Jézust. A misszió tehát ezt jelenti, hogy a tanítványok megosztják az örömhírt és 
Jézushoz vezetnek másokat, ahogyan Fülöp is Jézushoz vezette Nátánáélt (Jn 1,44-51). 

Kedves Testvérek! Missziói gyülekezet vagyunk, még a nevünk is erre emlékeztet. Hadd helyezem ezt 
a missziói látást a testvérek szívére. Tehát legyen ott kedves tanítványtársaim a mi szívünkön Jézus kérése: 
Tegyetek tanítványokká minden népet! Olyan jó volt látni a múlt vasárnap, hogy volt, aki a vér szerinti 
testvérét hívta el vagy a társasházában élQ fiatal házaspárt. Mert így m_ködik a misszió. Kétezer év óta így 
m_ködik. Már akkor így m_ködött, amikor Jézus még csak elkezdte megváltói munkáját. Terjedt a hír és az 
egyik tanítvány hozta a társát: Gyere, megtaláltuk azt, akirQl Mózes írt a törvényben, akirQl a próféták is írtak: 
Jézust, a József fiát, aki NázáretbQl származik. Gyere, megismertem valakit, s ettQl megváltozott az életem. 
Ismerd meg te is Qt! 2000 év óta így m_ködik ez, és ma sem m_ködik másként. Jézus ma is embereket, minket, 
a tanítványait használja arra, hogy akik még nem ismerik Pt, azok megismerjék. S ez a tanítványok 
felelQssége. Ez mindannyiunk felelQssége kedves tanítványtársaim! Zárszóként hadd erQsítsem meg az Úr  
Jézus kérését,   ami ma, itt,                              Debrecenben nekünk is szól: Tegyetek tanítványokká minden 
népet! Így legyen. Ámen.                                        Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

                                            

Presb.gy_lés (okt 17.)            Emlékm_ avatás és nagytemplomi istentisztelet (okt 31.)   Filmklub (Luther film) (nov 7.)   

    
DicsQítQ istentisztelet az Prálló Zenekarral (nov 5.)       További képek a honlapon (furediut.hu) és a Facebook-on               
Alkalmaink (2017. november):             Fotók: A.Á 

15. szerda 16.00 
Bibliaóra. A megígért szabadító. Az elQkészítQ kérdések a bejárati kis 
asztalon. 

16. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
18.  szombat 9-12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  
19. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

Múlt vasárnap délután került sor 2. zenés istentiszteletünkre. Azokkal együtt, akik jelen voltak, elmondhatom, 
áldás volt ezen az alkalmon. Több mint 70-en voltunk együtt. A záró ének után meleg tea és pogácsa mellett 
beszélgetésekre is lehetQség volt. Dec. 17-én lesz a következQ zenés istentiszteletünk az Prálló Zenekarral. 

Az elmúlt vasárnapon a választói közgy_lésen megújult gyülekezetünk vezetQi testülete. A megválasztott 
új presbitérium tagjai a következQk. Gondnok: Tabajdi György Pál. Presbiterek: Dr. Bakó József, ifj. Karasszon 
DezsQ, Szilágyi Lászlóné, Tabajdi György Pál és Uti László. Pótpresbiterek: Andorca Emil és Nagy Sándor. 

Hirdetem, hogy ma (11.12) 19 órától a Ref. Kollégium Dísztermében a Lyra szimfonikus zenekar 
Hangulatok és évfordulók címmel hangversenyt ad a Kistemplom restaurálás alatt álló orgonája javára. 

Kék vödör akció: Tartós élelmiszer-gy_jtQ segélyakciót szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat 
nehézsorsú családoknak és magányosoknak. A kék vödrökbe tartós élelmiszereket várnak: rizs, étolaj, konzervek, 
liszt, cukor, száraztészta, üveges vagy por alapú tészta szószok, leves-por vagy leveskocka, tartós édesség és keksz. 

Hirdetem az adakozás lehetQségét, tudván azt, hogy a jókedv_ adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com


Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.11.19.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 16. sz. 

ISTEN SZERETETE 
Lekció: Róma 8, 31-39 
Textus: Róma 8, 38-39 Mert meg vagyok gyQzQdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 
sem jelenvalók, sem eljövendQk, sem hatalmak,  sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény 
nem választhat el minket Isten szeretetétQl, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 
 
A reformáció ő00. jubiluemi évében sokszor hallhattunk errQl az igeszakaszról. Az évforduló után, az ünnepi 
magasságból hozzuk magunkhoz közelebb ezeket a vereseket és Isten szeretetét! Nézzük meg úgy ezeket az 
igeverseket, mint amelyek nem valaki másnak az életére vonatkoznak, hanem a miénkre! Nézz ma úgy, 
gondolj úgy ezekre, mint ami rólad és IstenrQl szól, az P szeretetérQl és a te válaszodról! Tedd mérlegre ezen 
a reggelen, hogy milyen most a kapcsolatod Istennel! 
Pál apostol a 8. részben sok mindenrQl beszélt tanítói stílusban, de a rész végéhez érve azt láthatjuk, hogy 
stílusa költQivé változik. Ugyanis Isten szeretetérQl nem lehet egyszer_en tanítani vagy beszélni, Isten 
szeretetérQl csak bizonyságot lehet tenni. Rámutatni, miután valaki megtapasztalta az P átformáló, kegyelmet 
adó jelenlétét. Pál bizonyságtétele által, Isten segítségét kérve, próbáljuk lefordítani saját életünkre a mai igét!   

1. Mi az akadály? 
2. Isten szeretetének megnyilvánulása 
3. Isten szeretetének hatása 

Tóth Dorottya Tünde (nagytemplomi beosztott intézményi lelkipásztor - Nyitott Ajtó Szociális Központ) 
 

MAI NAPRA (2017.11.19.) SZÓLÓ IGE ÜZENETEK  
A BIBLIAOLVASÓ KALAUZBÓL ÉS KÉT ÁHÍTATOS KÖNYVBPL 

 
Bibliaolvasó Kalauz 
KiegészítQ ige: Gal 3,6-18; Napi ige: Ez 23,1-21. 
Magyarázat a napi igéhez: „Láttam, hogy tisztátalan lett, egyformák Qk mind a ketten” (13). Paráznaság, h_tlenség, 
házasságtörés, engedetlenség. Nincs is olyan b_n és szenny, amit el ne követett volna ez a két asszony, Oholá és 
Oholíbá, azaz Samária és Jeruzsálem. Elhagyták az Urat, pedig ezt olvashatjuk róluk: „…az enyéim lettek, fiakat 
és leányokat szültek” (Ő). Hányszor elhagytuk mi is Urunkat, szembefordultunk vele, szövetkeztünk ellenségeivel. 
Valljuk meg neki b_nbánattal: „Én Istenem! Sok nagy b_nöm lelkemet szorongatják.” (MRÉ 303). 
 
C. H. Spurgeon: "Isten ígéreteinek tárháza" - EngedelmességbQl áldás 
„EttQl a naptót fogva áldást adok” (Hagg 2,19). 
Az eljövendQ dolgok rejtve vannak elQttünk, ez az Ige mégis egy tükör, amelyben láthatjuk a következQ éveket. 
Az Úr így szót: "EttQl a naptól fogva áldást adok." Érdemes megjegyeznünk, mikor hangzott el elQször ez az ígéret. 
Aszály, gabonarozsda, jégesQ pusztított mindenfelé, és ennek oka a nép b_ne volt. De meglátta Isten, hogy 
megfenyített népe elkezd engedelmeskedni Igéjének, építi a templomot, ezért mondja ezt: "Attól a naptól kezdve, 
hogy lerakták az Úr templomának alapját; gondoljátok csak meg! EttQl a naptól fogva áldást adok!" Ha b_nben 
éltünk, de a Szent Szellem világosságában erre rádöbbentünk és megtagadtuk a b_nt, akkor számíthatunk Isten 
áldására. SQt, jótetszését, Szellemét, kegyelmét és a valóság mélyebb kinyilatkoztatását - mind gazdagabban fogjuk 
megtapasztalni. H_ségünk miatt az emberek részérQl talán nagyobb ellenállásba ütközünk majd, de az Úrhoz való 
kapcsolatunk egyre bensQségesebb lesz és világosabban fogjuk látni, hogy Isten elfogadott minket. Uram, 
elhatároztam, hogy h_ségesebb leszek Hozzád, nagyobb igyekezettel követem tanításodat és parancsaidat; kérlek 
ezért a Krisztusért, tedd áldottá az életemet mostantól fogva mindennap. Ámen. 



 

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

Oswald Chambers: "Krisztus mindenek felett" - Amikor P eljön 
„És ha eljön, meggyQzi a világot b_n... tekintetében" (Jn 16,8). 
Közülünk nagyon kevesen vannak, akiket P meggyQzhetett b_n tekintetében. Ismerjük azt a belsQ z_rzavart a rossz 
miatt, amit tettünk. De ha a Szent Szellem meggyQz b_n tekintetében, ez elfeledtet velünk minden földi kapcsolatot 
és csak azt az egyet hagyja meg: "Egyedül Te ellened vétkeztem" (Zsolt ő1,6). Amikor valaki így gyQzQdött meg 
a b_nrQl, lelkiismerete hatalmasan tudtára adja, hogy Isten nem bocsáthat meg neki; ha megbocsátana, akkor az 
embernek erQsebb igazságérzete lenne, mint Istennek. - Isten megbocsát, de saját szívének kellett megszakadnia 
Krisztus halálra adásában, hogy ezt megtehesse. Hogy megbocsát, az az P kegyelmének nagy csodája. Egyedül 
Krisztus halála által volt képes arra az isteni természet, hogy megbocsátva is h_ maradhasson önmagához. 
Értelmetlenség azt mondani, hogy Isten azért bocsát meg, mert P szeretet. Mihelyt Szelleme meggyQzhetett a b_n 
felQl, soha többé nem mondunk ilyet. Isten szeretete a Golgota és semmi más! Isten szeretetét csak a keresztrQl 
tudjuk leolvasni, sehonnan máshonnan. Az egyetlen alap, amelyre nézve Isten megbocsáthat nekem: az én Uram 
keresztje! Lelkiismerete ott megnyugodott. A b_nbocsánat nemcsak azt jelenti, hogy a pokoltól megszabadít és 
felkészít királysága számára. Hogy megbocsát, annyit jelent: visszahelyez egy újjáteremtett kapcsolatba. A vele 
való azonosulásba Krisztusban. A megváltás csodája, hogy Isten engem, a szentségtelent átváltoztat P magához, 
az egyetlen Szenthez hasonlóvá azáltal, hogy új természetet ültet belém, a Jézus Krisztus természetét. 

                       
B. Kalauz, áhitatos könyvek napi csendesség tartásához, Gyermek-istentisztelet (nov. 12.), Tóth Dorottya Tünde 
Alkalmaink (2017. november):             

22. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az elQkészítQ kérdések a bejárati asztalon. 
23. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
25. szombat 9-12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  
25. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 
26. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

LehetQség van megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt a következQ évre. Ára 280 Ft. Az egyházunkban sokak 
által használt Bibliaolvasó Kalauz kijelöli minden napra az elolvasandó ó- és újszövetségi 
szakaszokat, amelyekhez rövid magyarázat is olvasható. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy 
rendeljék meg a következQ évre a Bibliaolvasó Kalauzt, és használják azt naponta! (A mai 
napra szóló kijelölt napi igét a magyarázattal és kiegészítQ igével fentebb olvashatjuk.) A 
templomtérben lévQ belsQ kisasztalon elhelyezett lapra kérem írják rá mindazok a nevüket, 
akik szeretnék megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt, illetve az 500 Ft-ba kerülQ Képes Kálvin 
Kalendáriumot,  valamint a 95 Ft-ba kerülQ Reformátusok Falinaptárát.  

December 1-én pénteken 17 órától filmklubot tartunk. A Feltámadás (Risen-2016) 
cím_ film megtekintésére kerül sor. Jézus feltámadása után a római helytartó megbízza 
Claviust, az erQskez_ római tribunust, hogy járjon utána a dolgoknak. Clavius a segédjével, 
Luciusszal nyomozni kezd, hogy megfejtsék a rejtélyt.  

ADVENT: December 3-án, advent elsQ vasárnapján szeretnénk adventi vásárt tartani az istentiszteletet 
követQen az alagsorban lévQ nagyteremben, s lehet, hogy ezt a többi adventi vasárnapon is megismételjük. A vásár 
bevételét a templom magas f_téskiadásaira szeretnénk fordítani. Köszönettel fogadunk felajánlásokat e célból (pl. 
jó állapotú, használt ruhát, játékokat, használati eszközöket, s mindent, ami vásárfiaként elképzelhetQ). A 
megmaradt adományokat szilveszterkor tombola díjként tervezzük szétosztani. 

Dec. 3-án 1Ő órától adventi kézm_ves délutánt tartunk, ahol adventi koszorúkat készítünk majd. Ehhez 
elfogadunk gyertyát, tobozokat, szárított narancsot, szárított almát, bármilyen díszítQ kellékeket, szalagot, illetve 
pénzbeli adományt. (Dec. 10-én mézeskalács-díszítést tervezünk, dec 16-án pedig karácsonyfadíszek készítését.)  

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának 
diákjait, s tanárjukat: Püskiné Mester Évát, aki az iskola köszöntQ szavait tolmácsolja felénk. 

Hirdetem az adakozás lehetQségét, tudván azt, hogy a jókedv_ adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.11.26.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 17. sz. 

A B^N LÉNYEGE 
Lekció: 1Móz 4,1-8 
Textus: Mt 7,13-14 „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba 
visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és 
kevesen vannak, akik azt megtalálják." 
 
Kedves Testvérek! Ahhoz, hogy az Igét jobban megértsük, a TheBibleProject Youtube csatornából letöltött 
kis videót mutattam most meg a gyülekezetnek, amit két amerikai fiatal készített, s hogy ne kelljen a feliratot 
olvasni, alámondtam a szöveget. Ma e kis videó segítségével a b_n lényegérQl, miben voltáról szeretnék szólni. 

Isten, mikor megteremtette a világot, többször egymás után elmondta, hogy amit teremtett, az jó. 
Kedves Testvérek! A jó Isten az, aki meg tudja ítélni az egyes dolgokat, cselekedeteket, és embereket. S ha P 
azt mondja valamirQl, hogy jó, akkor az jó. Ellenben ha azt mondja valamirQl, hogy gonosz és rossz, akkor az 
gonosz és nem jó. Mit jelent az, hogy Éva, majd Ádám ettek a jó és gonosz tudásának fájáról? Azt jelenti, 
hogy magukhoz ragadták a jogot, hogy Qk majd megmondják, mi a jó és gonosz. S a videóban is láthattuk, s 
Mózes 1. könyvében is olvashatjuk, hogy milyen következményekkel járt aztán Isten mellQzése e tekintetben, 
mondván: Nem kell ide Isten, tudom én magamtól is, hogy mi a jó és mi a rossz! Kedves Testvérek! Ha 
válaszolni kellene arra, hogy mi a b_n, azt is mondhatnánk: Isten mellQzése a döntéseinkben. Ha nekem az jó, 
hogy a másikat megölöm, kiiktatom, mert zavar, megakadályoz, vagy elveszek tQle, lopok, mégis megteszem, 
mert ez a jó nekem. Mert ez vagy az nekem jár. Mert én megérdemlem. És hogy ezzel mások károsodnak, 
esetleg tönkremennek? Kit érdekel? A fontos, hogy nekem legyen jó. Az a jó, ami nekem jó. 
 Kedves Testvérek! Nincs új a nap alatt. Már Ádám és Éva gyermeke: Kain is így gondolkodott. Isten 
elfogadta a testvérem, Ábel áldozatát. Az enyémet pedig nem? Most mit tegyek? Mit csináljak? Kainnak az a 
kiváltsága is megvolt, hogy beszélgetett Istennel. Hallhatta, amint megkérdezte tQle Isten:„Miért gerjedtél 
haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fQvel járhatsz. Ha pedig nem jól 
cselekszel, a b_n az ajtó elQtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” Kain megkérdezhette volna 
Istent,  hogy mi a jó döntés ebben a helyzetben, és miként cselekedhet jól. Két választása volt: Kérdezze meg 
Istent, vagy mellQzze? Kain az utóbbit választotta, és Istent mellQzve maga döntött. Az ajtóban leselkedQ és 
reá vágyakozó b_nön nem tudott uralkodni, megölte a testvérét. Miért tett ilyet? Mert mellQzte Istent. Nem az 
Isten szerinti jót választotta, hanem azt, amirQl úgy gondolta, hogy neki jó lesz: A bosszút. És ez maga a b_n. 

Ma vajon érvényes-e még az, hogy a b_n abból fakad, hogy mellQzzük Istent a döntéseinkben, s nem 
Pt kérjük, hogy mutassa meg, mi a jó és mi a rossz? Hatezer év múltán történt-e változás ebben a 
vonatkozásban? Mi emberek ma nagy tudással, fejlett technológiákkal rendelkezünk. S ennek megfelelQen az 
emberek jó része úgy gondolja: Én már megfelelQ döntéseket tudok hozni Isten nélkül is. Nem kell ide Isten. 
Tudom, hogy mi a jó, és mi a rossz nekem, mert elég képzett és okos vagyok hozzá. Vajon nem azért ilyen ez 
a mai világ, mert így gondolkodnak emberek milliárdjai? Mivel ma sem Isten szava, az P Igéje és akarata a 
mérce, hanem az ész, a tolerancia, stb. 

Jézus a Hegyi Beszédben beszél a széles és keskeny útról. Mennyire találó Jézus hasonlata. Mi magunk 
is tudjuk, hogy mennyivel könnyebb egy autóval a többsávos, széles autópályán haladni, mint egy hegyi 
földúton. A széles út azért széles, mert minden belefér, rengeteg döntési lehetQségünk van, hiszen minden az 
önzésünket szolgálhatja, bármit tehetünk itt, amirQl úgy gondoljuk, hogy nekünk jó. A keskeny úton viszont 
már nehéz haladni. Azért nehéz, mert ott már Isten döntéseinek engedve hozok döntéseket. Ott már azt teszem, 
ami Isten szerint jó. Visszavágni, megbosszulni sokkal könnyebb, mint megbocsátani. Az ellenséget sokkal 
könnyebb gy_lölni, mint szeretni. Ezért keskeny ez az út. De elmondja Jézus azt is, hogy a keskeny út az életre 
visz. Az örök életre, az üdvösségre.  



 

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

Van egy szemléletes kép a széles és a keskeny útról. Az 
útelágazásnál balra mutató táblán az olvasható: Halál és kárhozat, a jobbra 
mutató táblán: Élet és üdvösség. Egy út tekintetében a két legfontosabb 
adat a kiindulási és az érkezési hely. Azt Jézus is elmondta, hogy a széles 
út a kárhozatba, a keskeny út az örök életre vezet. A széles út belépési 
pontja nincs megjelölve, mert mindannyian úgy születtünk, hogy a széles 
úton kezdünk el járni. De mi a mennyei Atyához vezetQ keskeny út belépQ 
pontja? Jézus azt mondja:“Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 
(Jn 14,6) A képen láthatjuk, hogy a szoros kapu elQtt két férfi is látható, 
akiknek a vállán egy-egy nagy b_nbatyu van, ami alatt roskadozik ez a két 
férfi. A szoros kapu mögött pedig Jézus keresztje található, mert a kereszt 
elQtt tehetjük le ezeket a b_nbatyukat. Minden b_nt, amit megláttunk az 
életünkben. Minden olyan dolgot, amelyeket csak mi láttunk jónak, de 
Isten nem. Mindezt letehetünk a kereszt elQtt. Kérhetjük: Istenem, Jézus 
érdeméért, az P haláláért bocsáss meg nekem. E b_nök ott maradnak a 
kereszt elQtt, s mi ezektQl megszabadulva járhatunk a keskeny úton, amely a mennybe vezet.  

A keskeny útnak van egy másik fontos jellemzQje. Mégpedig az, hogy itt már csak GPS-szel 
haladhatunk tovább: egy mennyei GPS-szel. Ez a mennyei GPS, mennyei irányítás pedig oly módon m_ködik, 
hogy hallom vagy olvasom az Igét, és megértem, hogy most, egy adott helyzetben mi az a döntés, amelyet 
Isten jónak tart. S nemcsak megértem, hanem engedelmeskedek is annak. Én azt kívánom, hogy a keskeny 
úton járva kövessük ezt a mennyei GPS-t, s így érjünk el a célba Isten jó akaratát követve. Így legyen. Ámen.  

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

       
Kékvödör, Karasszon Balázs Örs keresztelése - nov 11., kántorunk: Vozárik Péter, Istentisztelet nov. 19-én, Dóczisok  
Alkalmaink (2017. november-december):        Képek: AÁ     
29. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az elQkészítQ kérdések a bejárati asztalon. 
30. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
01. péntek 17.00 Filmklub A Feltámadás (Risen-2016) cím_ film megtekintésére kerül sor. Jézus  

feltámadása után a római helytartó megbízza Claviust, az erQskez_ római tribu- 
nust, hogy járjon utána a dolognak. Clavius pedig nyomozni kezd…  

02. szombat 9-12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  
02. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 
03. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet. Az istentisztelet után adventi vásárt tartunk az 

alagsorban. A vásár bevételét a templom magas f_téskiadásaira szeretnénk fordítani. 
Köszönettel fogadunk felajánlásokat e célból (pl. jó állapotú, használt ruhát, játékokat, 
használati eszközöket, s mindent, ami vásárfiaként elképzelhetQ). A megmaradt adományokat 
szilveszterkor tombola díjként szétosztjuk (s azon túl a Ref. Szeretetszolgálatnak adjuk át). 

03. vasárnap 14.00 Adventi délután. Adventi koszorúk készítése. Ehhez elfogadunk gyertyát, tobozokat, szárított 
narancsot, szárított almát, bármilyen díszítQ kellékeket, szalagot, illetve pénzbeli adományt. 
(Dec. 10-én mézeskalács-díszítést tervezünk, dec. 16-án pedig karácsonyfa-díszek készítését.)  

10. vasárnap 10.00 Irodalmi istentisztelet ő00 év megújulás címmel Andics Árpád és Erdélyi Márta közrem_-
ködésével, majd a t_zzománc tanfolyam kiállításának megnyitása.  

LehetQség van megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt a következQ évre. Ára 280 Ft. Az egyházunkban sokak által 
használt Bibliaolvasó Kalauz kijelöli minden napra az elolvasandó ó- és újszövetségi szakaszokat, amelyekhez rövid 
magyarázat is olvasható. Köszönjük a Kékvödör-be hozott adományokat! 

Hirdetem, hogy az elQtérben faliújság került felszerelésre. 
Hirdetem az adakozás lehetQségét, tudván azt, hogy a jókedv_ adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 16-17 
Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  

A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.03.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 18. sz. 

ADVENT I. - HA HISZEL ÉS VALLÁST TESZEL AZ ÚRRÓL, ÜDVÖZÜLSZ 
Lekció: Ézs 9,1-6  
Textus: Rm 10,9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Qt a 
halálból, akkor üdvözülsz. 
Kedves Testvérek! Advent elsQ vasárnapja van. Az advent a felkészülés és a várakozás ideje. Felkészülés és 
várakozás az Úr Jézus jövetelére. Ezt az idQszakot pedig az jellemzi, hogy mi hitben járunk és nem látásban. 
Most még csupán ígéretekbe kapaszkodunk és a Biblia Igéi nyomán elhisszük, hogy Jézus el fog jönni. Jézus 
pedig vizsgálja a szívünket. Szeretné tudni, hogy várjuk-e Pt? De szeretné tudni azt is, hogy kinek tartjuk Pt. 
Amikor P eljött a földre, akkor is kereste az emberek szívében a hitet, hogy elhiszik-e azt, hogy P a megígért 
Messiás. Ezért kérdezte meg tanítványait: Kinek mondanak engem az emberek. Pk így válaszoltak: 
“Némelyek KeresztelQ Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik 
prófétának." Erre megkérdezte tQlük: „Hát ti kinek mondotok engem?"Simon Péter megszólalt, és így felelt: 
„Te vagy a Krisztus, az élQ Isten Fia." (Mt 16,14-16) Péter hitt Jézusban. A szívével elhitte, hogy P Isten Fia 
és a szájával megvallotta ezt. Aztán volt idQ, amikor Q is megingott. Amikor Jézust elfogták, akkor meg is 
tagadta Pt. De Jézus megbocsátott neki és Jézus feltámadása és mennybemenetele után Péter egész életében 
bátran beszélt az Úr Jézusba vetett hitérQl és arról, hogy Jézus újra vissza fog jönni.  

Azóta pedig, hogy Jézus a mennybe ment, Jézus követQit egy folyamatos adventi várakozás jellemzi, 
valamint az, hogy mi beszélünk Róla. Megvalljuk Pt azoknak is, akik még nem ismerik Pt, akik még nem 
hisznek Benne. Szívünkben hiszünk Benne és szánkkal megvalljuk Pt. Beszélünk arról, hogy P mit tett. 
Bizonyságot teszünk az P szeretetérQl. Azért is fontos ez a bizonyságtétel, mert Jézus azt mondta:„Aki tehát 
vallást tesz rólam az emberek elQtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elQtt, aki pedig megtagad 
engem az emberek elQtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám elQtt." (Mt 10,32-33) 

Jézus ma minket is kérdez. Kinek tartjuk Pt? És erre a kérdésre mi akkor is válaszolunk, ha a kérdést 
elengedjük a fülünk mellett. Mert akkor a mi válaszunk az elutasítás. P most minket is kérdez: Kinek valljuk 
Pt? Miért fontos Úrnak vallani Jézust? Azért, mert mindenki életében eljön az az óra, amikor akarjuk vagy 
sem, meg kell állnunk az örökkévaló Isten mennyei trónja elQtt. Akkor majd felnyitják azt a könyvet, amely 
tartalmazza az egész életünket. Tudjuk, hiszen a Bibliából azt olvassuk, hogy Isten még a hajunk számát is 
számon tartja és még a gondolatainkat is ismeri. S van olyan könyv a mennyben, amely tartalmazza az egész 
életünket, hogy mi mindent tettünk, vagy nem tettünk meg. Milyen jó illetve rossz cselekedeteink voltak, 
milyen gondolataink, és mulasztásaink, milyen b_neink. Ott számot kell majd adnunk mindenrQl. S ott az 
egyedüli mentségünk minden b_nünkre Jézus Krisztus lesz. A jó cselekedeteink nem fognak megtartani. A 
rangunk, a vagyonunk, a kapcsolataink ott semmit sem fognak érni. Egyedül Jézus. P lesz az egyedüli 
védelmünk. Az, hogy hittünk-e Benne, vagy sem. Az, hogy behívtuk-e Pt az életünkbe, vagy sem. Az, hogy 
megvallottuk-e szánkkal is a Benne való hitet. 

Kedves Testvérek! Hallottam egy történetet két jó barátról. Fiatalon szinte állandóan együtt voltak, 
számos szép emlék kötötte össze barátságukat. Azonban eljött a továbbtanulás ideje. Az egyikük szépen haladt 
elQre, jó eredményei voltak, felvették a jogi egyetemre és bíró lett belQle. A másiknak azonban nem ment a 
tanulás, egyre inkább elkallódott, hova tovább, b_nözQ lett belQle. S egy betörés alkalmával tetten érték Qt. S 
úgy alakult, hogy a bírósági tárgyaláson a volt barátja volt a bíró, aki azonnal felismerte a barátját, de mivel a 
b_ntényt elkövette, nem tehetett mást, minthogy egy nagyon magas pénzösszeget rótt ki rá büntetésként a 
törvény szerint, mert igaz bíró volt. Az ítélethirdetés után azonban az egész vagyonát odaadta a barátjának, 
hogy ki tudja fizetni a büntetést, mert igaz barát is volt. Ezt tette Jézus is. Csakhogy P az életét adta oda 
értünk, barátaiért, a mi hitetlenségünkért, mindazért a tetteinkért, amivel Istent megszomorítottuk. Azért, mert 
Isten igaz bíró és a b_nt megbünteti. A b_nért vérnek kell folynia. A b_n miatt valakinek meg kell halnia: 
vagy nekem, vagy pedig az áldozati báránynak. Ezért halt meg Jézus, az Isten báránya, hogy eltörölje a 



 

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

b_neimet. És ott, a mennyei trón elQtt, majd amikor az életünkrQl szóló könyvet felolvassák, akkor már csak 
ez fog számítani egyedül, hogy mi vajon elhittük-e ezt. Hogy elfogadtuk-e azt, hogy P helyettünk és értünk 
halt meg a golgotai kereszten, és hogy megvallottuk-e Neki és másoknak is a hitünket. 

Kedves Testvérek! A megváltáshoz minden készen áll. Jézus már mindent megtett. Nekünk csak két 
dolgot kell tennünk: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Qt a 
halálból, akkor üdvözülsz. Két egyszer_ dolgot kér Isten. P már a legnagyobbat megtette, de ezt a két dolgot 
nekünk kell megtennünk. Jézus azt mondja, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Lk 6,45) 
Ezért ha ott van a szívünkben a hit, akkor úgyis ezt fogjuk tovább mondani. Így tulajdonképpen csak egy 
dolgot kell tennünk: hinnünk kell Benne. És ha hiszünk Benne, akkor errQl úgyis beszélni fogunk. Ezért fontos 
a hit. Ezért fontos hittel megszólítani Jézust, hogy elmondjuk Neki: Uram, én hiszek Benned és köszönöm, 
hogy meghaltál a b_neimért. Én Veled akarom élni az életemet. Kérlek, bocsásd meg a b_neimet. Amikor így 
imádkozunk, Jézus vére lemossa a lelkünk szennyes ruhájáról a b_neinket. És akinek ez az életében 
megtörténik, annak az lesz a következménye, hogy ebben a mennyei könyvben a Jézus elQtt megvallott b_nök 
helyett csak egy vérpiros vonal lesz: Jézus vére. Mivel az P vére eltörli a Neki megvallott b_neinket.  

És amikor a mi szívünkben megszületik a Jézusban való hit, amikor mi megszólítjuk Qt a szánkkal és 
behívjuk Pt a mi életünkbe, akkor a nevünk beíratik egy másik könyvbe is a mennyben: az Élet könyvébe. És 
valóvá válik az ige: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Qt a 
halálból, akkor üdvözülsz. (Rm 10,9) Így. legyen. Ámen.       Dr. Pótor Áron (Debrecen-Füredi úti gyülekezet)     

       
Adventi koszorú – 1. vasárnap,    Új hirdetQtáblánk,          Filmklub (12.01)    Advent 2. vasárnap- mézeskalács díszítés 
 Alkalmaink (2017. december):                            Képek: AÁ     

03. vasárnap 14.00 
Adventi délután. Adventi koszorúk készítése. Ehhez elfogadunk fenyQágat, gyertyát, 
tobozokat, szárított narancsot/ almát, díszítQ kellékeket, szalagot, pénzbeli adományt. 

06. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az elQkészítQ kérdések az asztalon. 
07. csütörtök 17.00 Énekkari próba 
09. szombat 9-12 T_zzománc készítQ tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével. 
09. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

10. vasárnap 10.00 

Irodalmi istentisztelet „ő00 év megújulás” címmel Andics Árpád és Erdélyi Márta 
közrem_ködésével. Hitvalló versek és idQrendi történeti áttekintés a reformáció fél 
évezredérQl (1ő17-2017).         Ezt követQen pedig a „Lelkünkben fogant – t_zben 
született cím_ t_zzománc kiállítás megnyitására kerül sor. (Alkotók: Nagy T. Wanda 
– stúdióvezetQ, Sz_cs Anikó, Kádárné Margitka, Andorca-Darányi Babett, Magyar 
Etelka, Nagy Piroska, Andics Árpád)  

10. vasárnap 14.00 Adventi délután. Mézeskalács és gipszdísz ékesítés. 
16. szombat 14.00 Adventi délután. Karácsonyfa-díszek készítése. 
17. vasárnap 17.00 Adventi dicsQítQ istentisztelet az Prálló DicsQítQ Zenekarral.  

Hirdetem, hogy a távf_tés óriási költsége miatt szeretnénk a templomtér székeinek f_tését költséghatékonyabb 
módon hosszában kettéhajtott elektromos ágymelegítQkkel megoldani. Reménység szerint a jövQ héten ki tudjuk 
majd próbálni. Az adventi vásár bevételét is erre fordítjuk. 
Hirdetem, hogy gyülekezetünkben is szeretnénk bevezetni azt a számos református egyházközségben bevett 
gyakorlatot, hogy a nagyobb ünnepeken, így a ránk következQ karácsonyon is lehetQvé 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. 
Köszönjük a Kékvödör-be hozott adományokat! 
Hirdetem az adakozás lehetQségét, tudván azt, hogy a jókedv_ adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    

http://www.furediut.hu/
mailto:potoraron@yahoo.com


Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.10.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 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 idQszak 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 kettQ, már csak egy adventi 
vasárnap elQzi 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 P 
világossága költözik a szívünkbe is. Az a világosság, amely rávilágít életünk problémáira, az IstentQl való 
távol-létünk okaira, a b_neinkre. Minderre pedig megoldásul Jézus önmagát kínálja. Önmagát, a világosságot, 
amely szeretetet gyújt a gy_lölet 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 P veszi át az irányítást a mi életünk felett.  

János azt írja evangéliuma elsQ verseiben: Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden 
embert: Q jött el a világba. (Jn 1,9) Karácsonykor ezt ünnepeljük. Ebben az évben pedig, amikor hálát adtunk 
a reformáció ő00 éves évfordulójáért, visszatekintettünk arra, hogy az elmúlt ő00 év alatt Jézus világossága a 
reformáción keresztül mit tett e világban. 

Mai alkalmunk különleges istentisztelet, mivel ennek az ő00 évnek a legfontosabb történéseirQl, 
irodalmi alkotásairól kaphatunk dióhéjban ismertetést „ő00 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, Székf_tés ágymelegítQkbQl a templomtérben,   T_zzománc kiállítás  (Képek: AÁ)     
 
ő00 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 idQsíkokat vizsgálunk tehát, ő 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 szereplQirQl, sQt a társadalom fejlQdését befolyásoló technikai újdonságokról is. A 
történelmi részek között hitvalló és protestáns nagy elQdeinket idézQ versek hangzanak el, az irodalom nyelvén 
világítva át az elmúlt ő00 évet. Így rajzolódik ki a REFORMÁCIÓ-ról egy olyan képzeletbeli „élQ fa”, amely 
az összetett környezeti hatások függvényében hol növekszik, hol fejlQdésében stagnál vagy éppen az életéért 
küzd. ElQadásunknak 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 ismerQseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

A jövQt 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 jövQ.  A következQ sikeres ő00 
évhez fel kell ismernünk minden olyan technikai újdonságot is, amely a gyülekezeti élet hatékonyságát növeli, 
belsQ kommunikációját segíti. (Pl. egyházi/gyülekezeti internet, honlap, Facebook használat, stb.) 
Templomunkban a LYRA M_vészeti Csoport vezetQinek ez a 28-ik elQadása. Itt és ezzel zárjuk az ő00-ik 
Emlékévet. Reményeink szerint minderrQl (teljes elQadás anyag és helyszínek) 2018-ban majd egy könyv is 
megjelenik. Dr. Fekete Károly ref. püspök úr a tervünket támogatja. Az Qsbemutatót követQen (2017.03.21; 
Karakter 1ő17 Könyvesbolt és Kávézó) dr. Csohány János ny. teol. professzor úr ezen szavakkal gratulált 
nekünk: „Megcsináltátok a lehetetlent!” Ez a szakmai elismerés adott erQt a közel 30 elQadáshoz! 
               Andics Árpád Holló László-díjas fotóm_vész, tanár és Erdélyi Márta Sesztina JenQ-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 elQkészítQ 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 dicsQítQ istentisztelet az Prálló DicsQítQ Zenekarral.  
24. vasárnap 10.00 Advent Ő. vasárnapján istentisztelet (gyermekek m_sorával) 
24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet  
25. hétfQ 10.00 Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet 
26. kedd 10.00 Istentisztelet karácsony 2. napján  

Hirdetem, hogy a távf_tés nagy költsége miatt a templomtér székeinek f_tését elektromos ágymelegítQkkel 
oldottuk meg, amely a derekunkat is melegen tartja. 63 szék f_tése vált megoldottá, ami 13ő ezer forintba került, 
de szeretnénk további székeket is f_teni ilyen módon, ezért gy_jtést hirdetünk meg egy külön perselybe az 
ülésf_tés bQvítésére. Azt tervezzük, hogy ha összegy_lik a f_tésre most kifizetett összeg, akkor a hátsó 
széksorokra és a karzatban lévQ további székekre is tudunk venni még további ágymelegítQket. Az adventi vásár 
bevételét is erre fordítjuk.  
Azért, hogy ne essünk el a széksorok közepén lévQ vezetékekben, érdemes két oldalról megközelíteni a székeket. 
Szeretném jelezni, hogy az alkalmak végén egységesen húzzuk majd ki a melegítQk hosszabbítóit a konnektorból, 
mindhárom padcsoportét külön-külön, ezért nem szükséges hozzányúlnunk a melegítQk kapcsolóihoz.  

Hirdetem, hogy a múlt héten oly módon is modernebbé vált templomunk, hogy bevezetésre került a 
mikrohullámú internet, amit a Debreceni EgyetemtQl kap gyülekezetünk. 

Hirdetem, hogy 3 méter magas fenyQt kaptunk a Nagysándortelepi gyülekezettQl. 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 dicsQítése áll ifjúsági énekek 
éneklésével. Az alkalmat ismét az Prálló DicsQítQ Zenekar 
fogja vezetni, amelynek tagjai szintetizátorral, gitárral, 
fuvolával fogják kísérni az énekeket. Az alkalmat követQen 
tea és pogácsa mellett beszélgetésre lesz lehetQség.  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 következQ karácsonyon is lehetQvé 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 – t_zben született” c. t_zzománc kiállítás.  
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 (OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut  
A lelkész elérhetQségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.17.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       I. Y┗aく 20. sz. 

ADVENT III. – LEGYÜNK OKOSAK, VÁRJUK JÉZUST!   
Lekció: Jel 19,6-10  
Textus: Mt 25,1-12 "Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz sz_zhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek 
a vQlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették 
lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 
Mivel pedig a vQlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a 
vQlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így 
szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: 
Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedQkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg 
azok távol voltak vásárolni, megjött a vQlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzQre. Azután 
bezárták az ajtót. KésQbb megérkezett a többi sz_z is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! P 
azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."  

Kedves Testvérek! Az az Ige, amit felolvastam, a várakozásról szól. Az Úr Jézus példázatát olvastam fel a tíz 
sz_zrQl, akik várják a vQlegényt, akik készülnek a menyegzQre. Ezzel a példázatával Jézus már a 2. adventre 
utal. Arra, hogy P vissza fog jönni újra, majd az idQk végén, hiszen P a VQlegény, mi pedig a gyülekezetek, 
az egyház az P menyasszonya. A Jelenések Könyvében olvashatunk a Bárány menyegzQjérQl. Erre azután fog 
majd sor kerülni, miután Jézus megjelenik nagy dicsQsséggel és hatalommal az ég felhQin, és magához veszi 
azokat, akik hisznek Benne, akik felkészülten várják Pt, akiknek nem fogy el a reménységük és hitük olaja. 
A példázatbeli tíz sz_z várakozik. Tudják, hogy el fog jönni a vQlegény, ezért várnak.  
 Várakozás. Belegondoltam, hogy mi vajon szeretünk-e várakozni? És azonnal meg is válaszoltam a 
kérdést: Általában az ember nem szereti a várakozást. Gondoljunk csak egy orvosi rendelQ várótermére. Az 
ember egy idQ után úgy érzi, kezdi elveszíteni a türelmét. És van úgy, hogy elfogy az ember türelme. Van, 
hogy nem tud, vagy nem akar már várni, várakozni. Az Úr Jézus is errQl beszél ebben a példázatban. A tíz 
sz_z közül ötnek elfogy az olaja, mire a vQlegény megérkezik. Mi ez az olaj? Tudjuk, hogy Jézus azért beszélt 
példázatokban, hogy megértsék Pt, de példázatainak mindig volt egy lelki értelme, ami Isten országáról szólt. 
Ez a lelki olaj a hitet jelenti. Az Isten ígéreteibe vetett bizalmat. Milyen sokan vannak ma is, akik egyszer 
elindultak a hit útján, de valami miatt elfogyott a lámpásukból az olaj, elfogyott a hitük, belefáradtak a 
várakozásba. Ez általában akkor történik meg, amikor az ember leveszi a szemeit az Úr Jézusról és a világra 
kezd nézni. És abban a pillanatban az ördög kezdi kilopni a szívünkbQl a hit olaját. Mert az ördögnek egy célja 
van minden emberrel, mégpedig az, hogy mire mi találkozunk a VQlegénnyel, az Úr Jézus Krisztussal életünk 
végén, addigra elfogyjon az olaj. Hogy elfogyjon a hitünk olaja, s az Úr Jézus ne tudjon minket megmenteni. 
Ez történt ezzel az öt sz_zzel is, akik várták a menyegzQt, de elfogyott az olajuk, s így nem mehettek be, mert 
nem voltak felkészültek, mert nem várták készen a vQlegényt. Ezért hívja Qket Jézus bolond szüzeknek. 

De beszél Jézus az öt okos sz_zrQl is, akik mindvégig kitartottak. Akiknek az olaja nem fogyott el. 
Akik, amikor a vQlegény megérkezett, világító hittel várták Qt. Nekik mondja Jézus és mindazoknak, akik 
felkészülten várják Pt, hogy „jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített 
országot.” (Mt 2ő,3Ő) S így Qk részt vehetnek a Bárány menyegzQjén. Az öt okos sz_z türelemmel várakozik. 
Nem üzengetnek a vQlegénynek, nem siettetik, hogy mikor jön már. Lehet, hogy van a szívükben egy-egy 
sóhaj, hogy bárcsak jönne, de mindezek mellett türelem van a szívükben. Hadd mondjam el, hogy az Úr 
eljövetelére való várakozásra is jellemzQ az, hogy az P visszajövetelét nem lehet sürgetni. Hiába várakozunk 
mi türelmetlenül, ez nem fogja siettetni Jézus második eljövetelét. Ami azonban a mi várakozásunkat széppé 
teszi, az az, hogy tudjuk, akár megérjük még itt e földön az P visszajövetelét, akár még azelQtt érne véget 
földi utunk, akkor is találkozunk Vele, mert P vár ránk. Az út végén P vár meg. Most, advent 3. vasárnapján 
is égjen a hit lángja a szívünkben, amikor várjuk Jézus második eljövetelét. Az idQk jeleibQl látható, hogy 
annak ideje már nincs olyan beláthatatlanul messzire, s eljöhet akár még a mi földi életünkben is. Ott kell 
lobognia ezért a hit lángjának most adventkor is a szívünkben, amikor karácsonyra készülünk. És ez a láng 



 

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

akkor tud végig lobogni egy életen át bennünk, ha mi nem a körülményekre nézünk. Ha mi nem a világot, a 
híreket, az emberek véleményét tartjuk döntQnek, hanem ha az Úr Jézusra nézünk. Egyedül Rá. Egyedül Benne 
bízunk. Egyedül TQle várunk mindent: gondviselést, védelmet, bölcsességet. S mindezt úgy kaphatjuk meg, 
ha figyelünk szavára, ha fontos nekünk az P Igéje. Karácsonyi ünneplésünket is ez teheti valóban ünnepé, ha 
úgy várjuk az ünnepet, és úgy készülünk rá, hogy annak középpontjában az Úr Jézus van. Nem a fenyQfa, nem 
is az ajándéközön, és az ajándékvásárlási láz áll, vagy a fényfüzérek, vagy a Mikulás, a télapó. Ezeknek is van 
helye, de a fontos, hogy az ünnep középpontjában az Úr Jézus álljon. Az az Úr Jézus, Aki 2000 éve 
megszületett, de azóta felnQtt, feltámadt és az Atya jobbjára ült és újra el fog jönni ítélni élQket és holtakat. 
Mert ha P van a mi ünneplésünk középpontjában is, akkor P fogja megszentelni a mi családi ünneplésünket 
az P jelenlétével, szeretetével és békességével. Erre várjunk. Így legyen. Ámen.                    Dr. Pótor Áron  

      
Dec. 10-én gyermek-istentisztelet és irodalmi istentisztelet Andics Árpáddal és Erdélyi Mártával, adventi délután 

      
a t_zzománc kiállítás megnyitója és a kiállítás egyik része,        a gyülekezeti adventi koszorúja,        a Bakó család 
Alkalmaink (2017. december):            (Képek: Bakó Józsefné és Andics Árpád) 

17. vasárnap 17.00 

Adventi dicsQítQ istentisztelet az Prálló 
DicsQítQ Zenekarral. Ennek középpontjában 
újból Isten dicsQítése áll adventi-karácsonyi 
énekek éneklésével. Az alkalmat követQen tea 
és pogácsa mellett beszélgetésre lesz 
lehetQség. Jöjjünk el és hívogassunk erre másokat is! 

20. szerda 16.00 Bibliaóra. A megváltás élménye személyes életünkben. ElQkészítQ kérdések az asztalon. 
21. csütörtök 17.00 Énekkari próba JövQ vasárnapi istentisztelet elQtti énektanulásra készülés. 
23. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

24. vasárnap 10.00 
Advent Ő. vasárnapján istentisztelet (a gyermekek m_sorával). Az istentisztelet elQtt 1ő 
perccel énektanításra és közös éneklésre kerül majd sor az énekkari tagok segítségével. 

24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet  
25. hétfQ 10.00 Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet 
26. kedd 10.00 Istentisztelet karácsony 2. napján  

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek f_tését a derekunkat is melegen tartó elektromos 
ágymelegítQkkel oldottuk meg 63 széket f_tve. Szeretnénk további székeket is f_teni ilyen módon, ezért gy_jtést 
hirdettünk meg egy külön perselybe az ülésf_tés bQvítésére. Az adventi vásár bevételét is erre fordítjuk. Eddig az 
ülésf_tésre kifizetett 13ő ezer forint több mint harmada gy_lt össze. Azt a célt t_ztük ki, hogyha a teljes összeg 
összegy_lik, akkor a hátsó széksorokra és a karzatban lévQ további székekre is veszünk ilyen ágymelegítQket.  

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. Hálás 
szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatják gyülekezetünket.  

A hirdetQre kihelyeztük a 2018. évi választói névjegyzék tervezetet. Köszönettel fogadok bármilyen 
észrevételt a névjegyzékkel kapcsolatban, pl. hiányosságot vagy elírást. 

Hirdetem, hogy gyülekezetünkben is szeretnénk bevezetni azt a számos református egyházközségben 
bevett gyakorlatot, hogy a nagyobb ünnepeken, így a ránk következQ karácsonyon is lehetQvé tesszük a borítékos 
hálaáldozati adományozást. Borítékokat helyeztünk ki a persely mellé, s aki ilyen módon is kívánja támogatni 
gyülekezetünket e borítékban perselybe tett adományával, annak ezt hálás szívvel megköszönjük. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30, Cs 16-17 
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    
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A NAPKELETI BÖLCSEK   
Lekció: Mt 2,1-14  
Textus: 4Móz 24,17 Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad IzráelbQl. 
Advent Ő. vasárnapján a napkeleti bölcsek történetét olvastam fel, hiszen ma este már Szentestét ünnepeljük. 
Mit tudunk meg ezekrQl a bölcsekrQl a felolvasott igeszakaszból? Annyit tudunk meg róluk, hogy értettek a 
csillagászathoz. Mást nem. Nem tudjuk például a neveiket, hogy hányan voltak és azt sem írja róluk a Biblia, 
hogy királyok lettek volna. Annyit tudunk még róluk, hogy keleten éltek és látták az égen Isten küldöttét: a 
fényes csillagot, s elkezdték kutatni az írásokat, hogy vajon minek a jele lehet ez a csillag.  

Tudjuk, hogy Izráel népe 70 éven át volt Babilon fogságában, s tudjuk, hogy Dániel próféta beszélt és 
írt a fogságban az eljövendQ Messiás megszületésérQl. Arról a Szabadítóról, Akit Isten megígért népe számára. 
Lehet, hogy Dániel próféciáját olvashatták ezek a derék bölcsek.  

Ugyanakkor az is lehet, hogy Bálám próféciáját olvasták a bölcsek, aki ugyancsak keleten élt, s egy 
mágus volt. És amikor a honfoglaló Izráel kijött Egyiptomból, és Isten segítségével kezdte birtokba venni 
Kánaán földjét, arról olvasunk Mózes Ő. könyvében, hogy Bálák, egy kánaáni uralkodó elhívta ezt a keleten 
élQ mágust, hogy átkozza meg Izráelt. El is indult Bálám szamarával, viszont Isten angyala megállította Qt az 
úton. Bálám szamara meg is szólalt, és elmondta gazdájának, hogy az úton útjukat állja egy angyal. Ezután 
Bálám is meglátta az angyalt. Az angyal pedig azt mondta neki, hogy átok helyett áldást kell mondania Izráel 
népére. Bálám pedig ezután azt jövendölte Isten Lelke által IzráelrQl, hogy „Csillag jön fel Jákóbból, királyi 
pálca támad IzráelbQl.” (ŐMóz 2Ő,17) Az is lehet, hogy ezt a jövendölést olvashatták a régi tekercsekben ezek 
a keleten élQ bölcsek, s arra gondoltak, hogy most teljesedik be a jövendölés, és itt valami hatalmas dolog 
történik, amelynek Qk is részesei akarnak lenni. Mert most született meg az új király, akirQl Bálám jövendölt. 

Ezért úgy döntenek, útra kelnek, hogy kifejezzék az új király elQtt hódolatukat. Így aztán a bölcsek 
rászánják magukat erre a hosszú és viszontagságos útra azért, mert Isten erre indította Qket, és Qk igent 
mondtak erre a hívásra. Tulajdonképpen, ha mindez így történt, akkor a bölcsek olvasták Isten Igéjét, amit 
Isten Dánielnek, illetve Bálámnak adott, és Isten szava indította Qket erre az útra, mivel a régi, több száz éves 
írás megelevenedett számukra. Ma is ez történik. Ha olvassuk az évezredekkel ezelQtt leírt isteni szót, a Bibliát, 
az Ige által Isten ma is megszólít. Ma is elindít, ma is beszél hozzánk. Olyan dolgokra vesz rá, amit magunktól 
nem tennénk. Így voltak ezzel a bölcsek is, s egy hosszú útra vállalkoztak, kockára téve életüket is.  

A bölcsek a csillagot követték, ami végül megállt a ház felett, ahol Jézus volt, Qk pedig bemenve látták 
a gyermeket, és azonnal tudták, hogy megérkeztek. És ekkor elkezdték imádni Jézust. Letérdeltek és fejüket 
a térdeik elé tették. Ezek a bölcsek leborultak a kisgyermek elQtt, mert tudták, hogy P Isten Fia, még akkor is, 
ha P most még csak gyermek. Pk nem a Jézuskát imádták, hanem az Úr Jézus elQtt hódoltak. Imádták Jézust.  

De mit jelent Jézust imádni? Többek között azt is jelenti, hogy úgy imádkozunk, hogy közben nem 
kérünk és könyörgünk Hozzá valamiért, tehát nem a szükségeinket soroljuk, még csak nem is köszönetet 
mondunk Neki azért, hogy személyes életünkben valamiben megsegített. Egyszer_en csak dicsQítjük Istent 
önmagáért. Magasztaljuk Pt az P hatalmáért. Magasztaljuk Jézust, hogy Övé minden hatalom mennyen, 
földön és föld alatt. Magasztaljuk Pt azért, hogy P az P hatalmát arra használja, hogy kimentsen minket a 
kárhozatból, a b_n fogságából. És dicsQítjük Pt azért is, mert P szeret, hiszen P maga a szeretet. P önmagát 
adta oda értünk. Meghalt értünk a kereszten, mert nagyon szeret minket. Azt jelenti tehát az imádat, hogy én 
felmagasztalom Jézust önmagáért.  
 Ezt tették akkor a bölcsek. Imádták Jézust. Ugyanakkor kinyitották kincses ládáikat és mesés érték_ 
ajándékokat adtak az Úr Jézusnak. Ez is az imádat része. Adni Istennek. Visszaadni Neki, azért mert P 
megáldott minket. Mert P a mi gondunkat viseli. A bölcsek Jézus szüleinek adták át ezt a nagy érték_ 
ajándékukat. Ez pedig akkor nagyon fontossá vált, hiszen Józsefnek és Máriának menekülniük kellett Heródes 
elQl Egyiptomba, és Qk feltehetQen ezt az ajándékot értékesítve tudtak aztán utazni, az idegen országban 
megélni. Mindez Isten terve volt, mert P indította ezeket a bölcseket a hosszú útra, hogy ezáltal gondoskodjon 
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Jézusról és az Q földi szüleirQl. József és Mária onnan kapták meg a szükséges anyagi támogatást, ahonnan 
nem is várták. És pont akkor jött a segítség,  amikor a legnagyobb szükség volt rá. Ezt jelenti a gondviselés. 
Az, hogy Istenre tudjuk bízni magunkat, és megtapasztaljuk, P segít. A bölcsek ajándékot adtak Jézusnak. Ez 
is az imádat része, Isten munkájának támogatása az anyagiak terén. Mert azzal is dicsQítem és imádom Istent, 
ha adok. Miután a bölcsek átadták ajándékaikat, Isten angyala megszólította Qket álomban. Azt mondta, hogy 
ne menjenek vissza a gonosz Heródeshez, hanem kerülQ úton menjenek haza. A bölcsek pedig 
engedelmeskedtek. Az engedelmesség is a mi imádatunk része, mert ezzel ismerjük el, hogy Isten valóban 
király és Úr az életünk felett. Mert az imádat része az is, hogy nagyobbnak ismerem el Pt, mint magam. 
Elismerem, hogy P Úr és Király, és engedelmeskedem Neki. 

A karácsonyi idQszakban is sokat tanulhatunk a bölcsek által az imádatról. Adja Isten, hogy mi is 
tudjuk Pt szívbQl imádni, felmagasztalni önmagáért. Tudjunk anyagi áldozatot is hozni Isten ügyéért, s 
tudjunk Neki engedelmeskedni, ezzel is megmutatva azt, hogy Úrnak és Királynak ismerjük el az életünk 
felett Jézust, Akinek születésnapját ma ünnepeljük. Így legyen. Ámen.                                     Dr. Pótor Áron  

       
Adventi koszorúnk, Dec. 17-én adventi zenés istentisztelet: énekkarunk és Prálló Zenekar, Dec. 17-én istentisztelet 
Alkalmaink (2017. december):                (Képek: AÁ) 
24. vasárnap 16.00 Szentesti istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

25. hétfQ 10.00 
Karácsony 1. napján úrvacsorás istentisztelet. Az istentiszteletet az 
Európa Rádió is közvetíteni fogja hétfQn 1ő órától a 9Ő,Ő MHz-en. 
(párhuzamosan gyermekfelügyelet)  

26. kedd 10.00 
Istentisztelet karácsony 2. napján (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 
9.40-tQl karácsonyi énekek éneklése 

31. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 9.40-tQl énektanulás 
31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 
Jan 1. hétfQ 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párh. gyermekfelügyelet) 9.40-tQl énektanulás 

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek f_tését elsQ körben 63 széket f_tQ, a derekunkat is melegen tartó 
elektromos ágymelegítQkkel oldottuk meg. Mivel az erre kiadott pénz 80%-a összegy_lt, így örömmel hirdetem, 
hogy a múlt héten további 2Ő széket sikerült ellátnunk ágymelegítQkkel. Szeretnénk még további székeket is f_teni, 
fQként a karzaton és az alagsori kisteremben, ezért folytatjuk a gy_jtést az ülésf_tés bQvítése valamint egy további 
célkit_zés érdekében. A jövQ év elején lekerül a Reformáció ő00. évfordulójának molinója, mivel 2018-ban már 
az ő01. évfordulót fogjuk ünnepelni. Szeretnénk ezért a templom két utcafronti oldalára 2 új molinót helyezni, 
amin egy-egy ige (Isten szeretet. (1Jn 4,8), Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz! (ApCsel 16,31)), gyülekezetünk 
neve, honlap-, illetve facebook címe lesz olvasható. A még tartó vásárunk bevétele is e két célt szolgálja.  

Örömmel hirdetem, hogy a templom elQtt, közel a zebrához egy nagyméret_ hirdetQtáblával 
gazdagodott gyülekezetünk. Naponta több ezer gyalogos kénytelen várakozni a zebránál a zöld jelzésre, s addig 
alkalmuk lehet tájékozódni gyülekezetünkrQl. A hirdetQtábla az újlétai gyülekezet adománya. Köszönetet mondok 
Tabajdi György gondnok úrnak, aki sokat fáradozott azért, hogy e hirdetQtábla a jelenlegi helyére kerülhessen. 

Hirdetem, hogy a múlt héten befejezte gyülekezetünkben végzett szolgálatát Szakálné Juhász Éva. A bánki 
református óvodában kapott állást. Bemutatom gyülekezetünk új munkatársát, Nagy GergQt. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten gondnok úr elvitte a Szeretetszolgálathoz azt a 15 db kékvödröt, amelyeket 
gyülekezetünk tagjai töltöttek meg száraz élelmiszerrel, s amiért ezúton is köszönetet mondok az MRSZ nevében. 
            Hirdetem, hogy gyülekezetünk volt kántora, Tabajdi Ádám orgonam_vész, aki jelenleg a párizsi 
Conservatoire hallgatója Osztrosits Eszter heged_m_vésszel Újévi Kamarahangversenyt ad 2018. január ő-én 
pénteken 18 órától a Szabadságtelepi Református Templomban. A koncertre szeretettel hívja és várja 
gyülekezetünk tagjait. A hirdetQn lévQ plakáton olvasható a koncert m_sora. 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az 
évben gyülekezetünket. A jókedv_ adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.25.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       Iく Y┗aく 22. sz. 

HIRDETEK NEKTEK NAGY ÖRÖMET! 
Lekció: Lk 2,8-20  
Textus: Lk 2,10-11 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: ÜdvözítQ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
Kedves Testvérek! Az angyalok karácsonyi örömhíre az, hogy Megtartó, ÜdvözítQ, Szabadító született. Egy 
éve olvastam egy történetet, ami jól szemlélteti, mit is jelent ez. Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben 
és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekrQl, köztük 
természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívQ volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint 
nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére. 

Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi templom karácsonyi miséjére készülQdtek. 
Hívták az apát, de Q persze hallani sem akart arról, hogy elkísérje Qket. “Ez a történet egy nonszensz,” mondta. 
“Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre” Teljesen nevetséges!” A feleség és a 
gyerekek így nélküle indultak útnak. Kicsit késQbb felerQsödött a szél és a hóesésbQl hóvihar lett. A férfi az 
ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kandalló elé és elégedetten nézte a csendesen égQ tüzet. 
Néhány perc elteltével egy nagy puffanást hallott odakintrQl. Valami nekiment az ablaknak. A hang 
megismétlQdött. Kinézett, de még egy méterre is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, 
kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezQn egy 
csapat vadludat látott. A jelek szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elQl, de a hóvihar miatt nem 
tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak 
szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mezQ felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár nekirepült 
az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.  

A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. 
Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt 
kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak 
észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek céltalanul és úgy t_nt, egyáltalán 
nem vették észre az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi megpróbálta magára terelni 
a madarak figyelmét, de ettQl csak megijedtek és messzebbre húzódtak. 

Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig 
nem értették meg, mit akar. Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és megpróbálta 
az istálló felé terelni Qket, de csak még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen 
az istálló felé nem. Akármit tett, egyszer_en nem tudta elérni, hogy az istállóba terelje Qket, ahol melegben és 
biztonságban lehettek volna. “Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türelmetlenül. “Nem 
látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik a vihart?” Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak 
soha nem követnének egy embert. “Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket,” mondta ki 
hangosan. Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a 
vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egyenes be a meleg 
épületbe. A vadludak egyenként követték. 

A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban kimondott saját szavai: “Ha én is 
lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban lezajlott párbeszédre 
gondolt. “Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan 
ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten 
olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy ez a Karácsony értelme. 

Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott meg lelke is, miközben 
ezeket a csodálatos gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy mirQl szól a Karácsony és miért jött el 
Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre 
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esett a friss hóban és elmondta élete elsQ imáját: “Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess 
a viharból!” 

A példabeli embernek megesett a szíve a vadlibákon, ahogyan Istennek is megesett a szíve rajtunk, 
embereken. P látja azt, amit sok ember még csak észre sem vesz, hogy milyen veszély leselkedik minden 
emberre. S mivel P meg akar menteni minket e veszélytQl, a kárhozattól,  mentési tervet dolgozott ki. S aztán, 
amikor megszületett Jézus, akkor egy csodálatos ajándékban részesült néhány nyáját QrzQ betlehemi pásztor. 
Isten kiválasztotta Qket arra, hogy tudomásukra hozza: a mentési terve, amelyet P már a világ kezdetén 
eltervezett, amely céljából népet választott ki magának minden nép közül, amelyet próféták jövendöltek meg, 
íme most megvalósul. Ezek az egyszer_ pásztorok pedig álmélkodnak, hiszen elQbb egy angyal jelenik meg, 
aztán pedig angyalok sokasága. Átérzik, itt valami rendkívüli történik, ami megmozgatja az egész mennyet. 
Az angyal pedig azt mondja nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: ÜdvözítQ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11)     

Ezt kellene megértenie minden embernek! Azt az egyszer_ igazságot, hogy Jézus az ÜdvözítQ, a 
Megtartó.  P a Szabadító, a MegmentQ! P a szabadulás. Aki hisz Benne, azt P megtartja, azt kiszabadítja a 
b_n fogságából, és megmenti a kárhozattól. Benne van a mi Üdvösségünk, megmaradásunk. Egyedül P képes 
erre, s egyedül P az út a mennyei Atyához. Ezért adjunk hálát karácsonykor. Ámen.                Dr. Pótor Áron  

                   
Dec 17. istentisztelet, Dec. 18-én az Prálló Zenekarral szolgálat a Nagytemplom elQtt, Magyar Etelka: Betlehem 
Alkalmaink (2017. december):                (Képek: AÁ) 

26. kedd 10.00 
Istentisztelet karácsony 2. napján (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 9.Ő0-
tQl karácsonyi énekek éneklése 

31. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 9.40-tQl énektanulás 
31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 
01.jan hétfQ 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párh. gyermekfelügyelet) 9.Ő0-tQl énektanulás 

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek f_tését elsQ körben 63 széket f_tQ, a derekunkat is melegen tartó 
elektromos ágymelegítQkkel oldottuk meg. Mivel az erre kiadott pénz 80%-a összegy_lt, így örömmel hirdetem, 
hogy a múlt héten további 2Ő széket sikerült ellátnunk ágymelegítQkkel. Szeretnénk még további székeket is f_teni, 
fQként a karzaton és az alagsori kisteremben, ezért folytatjuk a gy_jtést az ülésf_tés bQvítése valamint egy további 
célkit_zés érdekében. A jövQ év elején lekerül a Reformáció ő00. évfordulójának molinója, mivel 2018-ban már 
az ő01. évfordulót fogjuk ünnepelni. Szeretnénk ezért a templom két utcafronti oldalára 2 új molinót helyezni, 
amin egy-egy ige (Isten szeretet. (1Jn 4,8), Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz! (ApCsel 16,31)), gyülekezetünk 
neve, honlap-, illetve facebook címe lesz olvasható. A még tartó vásárunk bevétele is e két célt szolgálja.  

Örömmel hirdetem, hogy a templom elQtt, közel a zebrához egy nagyméret_ hirdetQtáblával 
gazdagodott gyülekezetünk. Naponta több ezer gyalogos kénytelen várakozni a zebránál a zöld jelzésre, s addig 
alkalmuk lehet tájékozódni gyülekezetünkrQl. A hirdetQtábla az újlétai gyülekezet adománya. Köszönetet mondok 
Tabajdi György gondnok úrnak, aki sokat fáradozott azért, hogy e hirdetQtábla a jelenlegi helyére kerülhessen. 

Hirdetem, hogy a múlt héten befejezte gyülekezetünkben végzett szolgálatát Szakálné Juhász Éva. A bánki 
református óvodában kapott állást. Bemutatom gyülekezetünk új munkatársát, Nagy GergQt. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten gondnok úr elvitte a Szeretetszolgálathoz azt a 15 db kékvödröt, amelyeket 
gyülekezetünk tagjai töltöttek meg száraz élelmiszerrel, s amiért ezúton is köszönetet mondok az MRSZ nevében. 
            Hirdetem, hogy gyülekezetünk volt kántora, Tabajdi Ádám orgonam_vész, aki jelenleg a párizsi 
Conservatoire hallgatója Osztrosits Eszter heged_m_vésszel Újévi Kamarahangversenyt ad 2018. január ő-én 
pénteken 18 órától a Szabadságtelepi Református Templomban. A koncertre szeretettel hívja és várja 
gyülekezetünk tagjait. A hirdetQn lévQ plakáton olvasható a koncert m_sora. 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az 
évben gyülekezetünket. A jókedv_ adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetQsége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerQsének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.31.        A Debrecen-F┑ヴWSｷ ┎デｷ RWaﾗヴﾏ=デ┌ゲ Mｷゲゲ┣ｷﾙｷ Eｪ┞ｴ=┣ﾆﾜ┣ゲYｪ デ=ﾃYﾆﾗ┣デ;デﾙ ﾉW┗WﾉW       Iく Y┗aく 23. sz. 

JÉZUSRA NÉZVE FUSSUK MEG AZ ELPTTÜNK LÉVP PÁLYÁT! 
Lekció: Mt 2,11-14  
Textus: Zsid 12,1-2 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevQknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden 
ránk nehezedQ terhet, és a bennünket megkörnyékezQ b_nt, és állhatatossággal fussuk meg az elQttünk levQ 
pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzQjére és beteljesítQjére, aki az elQtte levQ öröm helyett - a gyalázattal 
nem törQdve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 
Kedves Testvérek! Egy hete vasárnap a napkeleti bölcsekrQl prédikáltam. Ma, a 2017. év utolsó napján ebbQl 
a történetbQl azt a mozzanatot szeretném kiemelni, hogy mivel a bölcsek „kijelentést kaptak álomban, hogy 
ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” A Zsidókhoz írt levél 12. részébQl 
ugyanakkor arról olvastam, hogy állhatatossággal fussuk meg az elQttünk levQ pályát, s nézzünk fel Jézusra! 
A bölcsek ezt tették ebben a történetben. Istenre néztek, amikor elindultak és így jutottak el Jézusig. Egy hete 
beszéltünk arról, hogy milyen kalandos úton jutottak el ezek a derék napkeleti bölcsek Betlehembe, s útközben 
Jeruzsálemben találkoztak azzal a gonosz Heródes királlyal, aki betegesen ragaszkodott hatalmához. Tudjuk 
róla, hogy korábban már két fiát is kivégeztette, csak azért, hogy veszélyt ne jelentsenek uralkodására. Arról 
is beszéltünk, hogy csoda azok után, hogy a bölcsek az új király után érdeklQdnek, hogy nem öleti meg Qket. 
De csak azért, mert azt kéri a bölcsektQl, hogy a hazafelé vezetQ úton hozzák el neki a hírt, hogy hol van az 
újszülött király, hogy Q is imádhassa Qt, de közben ez hazugság volt, mivel meg akarta öletni Jézust. 

Jézus János evangéliumában a következQt mondja az ördögrQl: Embergyilkos volt kezdettQl fogva, és 
nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert 
hazug, és a hazugság atyja. (Jn 8,44) Két dolgot állapít meg róla Jézus: a hazugság atyja és hogy emberölQ 
volt kezdettQl. Vajon Heródes királyt ki vezette? Isten vagy az ördög? Hazudott a bölcseknek, és ezt azért 
tette, hogy megölethesse az Úr Jézust. Kinek az eszköze volt tehát? Az ördög eszköze. Sátán használta Qt 
abban, hogy Isten üdvtervét meghiúsítsa. Ezért akarta Heródes az ördög eszközeként kelepcébe csalni a 
gyanútlan bölcseket, akik azt gondolhatták, hogy milyen kedves ember ez a Heródes, hiszen Q is hódolni akar 
az új királynak. 

Az újév küszöbén jó megállnunk és elgondolkoznunk azon, hogy mi kinek a vezetésében járunk. Mi 
kinek a szolgálatában állunk eszközként. Ezek a bölcsek Isten eszközeivé váltak, amikor Isten egy különleges 
küldöttet, egy csillagot küldött számukra, ami elindította Qket e hosszú útra. Isten vezette Qket Jézushoz, és 
mivel Qk engedelmeskedtek, mivel rábízták magukat Isten vezetésére, Isten továbbra is vezérelte Qket. 

Most az újév küszöbén különösképpen is szokott minket az foglalkoztatni, hogy mit hoz az új év? Mi 
minden jó vagy rossz fog történni 2018-ban, a nagyvilágban, vagy a sz_kebb környezetünkben, és személyes 
életünkben. Milyen örömök és milyen bánatok fognak érni minket? A bölcsek történetbQl azt tanulhatjuk meg, 
hogy van Valaki, Aki ismeri a jövQt és tud jó tanácsot és vezetést adni. A bölcsek nem tudták, hogy milyen 
veszélybe kerülnek és hogy Jézus halálát is okozhatják azzal, ha visszamennek Heródeshez. Lehet, hogy 
Heródes Qket is megölette volna, ahogyan késQbb Betlehemben minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket 
megöletett. Pk mindezt nem látták elQre. De Isten látta. Mert P látja a múltunkat, a jelenünket és a jövQnket 
is. Egyedül Isten az, Aki ismeri a jövQt, mert P az, Aki formálja a jövQt, a világtörténelmet, és P mindent tud. 
A királyok és uralkodók, a heródesek úgy hiszik, hogy Qk formálják a történelmet, azonban ez nem így van. 
Nem a légy tartja a plafont. Ugyanígy nem a földi uralkodók és vezetQk határozzák meg a holnapot. Pk annyit 
tehetnek csak meg, amennyit Isten megenged. De a jövQt Isten formálja. 

Dánielnek megmondta Isten Krisztus elQtt a 6. században, hogy melyek lesznek azok a nagy 
birodalmak, amelyek követni fogják egymást egészen Jézus visszajöveteléig. Kijelentette számára, hogy 
ezekre a birodalmakra mi lesz a jellemzQ. És ez beteljesedett, hiszen a babiloni, perzsa, görög és római 
birodalmakra pontosan azok a tulajdonságok voltak jellemzQek, amit Isten kijelentett Dániel számára. Isten 
kijelentette mindezt Dánielnek az Úr Jézus születése elQtt 600 évvel, és aztán minden sorra úgy történt, 
ahogyan P megmondta elQre. Abban a sorrendben követték és ma is úgy követik egymást a birodalmak, 
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ahogyan Isten eltervezte. Mert Isten látja a jövQt. És látta azt is, hogy mire készül az ördög, hogyan akarja 
csellel megölni az Úr Jézust, de ezt nem engedte, hanem beavatkozott, és kijelentést adott álomban a 
bölcseknek, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. A bölcsek pedig engedelmeskedtek, más úton tértek haza, 
és megmenekült az Úr Jézus élete. Eszközzé váltak Isten kezében, hogy Heródes ne tudjon Jézus életére törni 
és Qk maguk is megmenekültek. 

Ez az újév sokféle nehézséget hozhat magával, amit nem látunk elQre. Számtalan csapdát helyez ki az 
ördög ma is, nap mint nap. Péter 1. levelében azt olvassuk: Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, 
az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pt 5:8) Isten mag akar védeni minket az 
ördög csapdáitól. És P ma is ígéri és megadja vezetését azoknak, akik bíznak és hisznek Benne. De az P 
vezetésérQl tudnunk kell azt, hogy P mindig csak egy lépést mutat meg elQre. A zsoltáros azt írja, hogy „lábam 
elQtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) Ezért nagyon fontos, hogy az újévben is 
naponta olvassuk az Igét, a Bibliát. Fontos, hogy folyamatosan tudjunk Rá figyelni, és ne vegyük le Róla, az 
Úr Jézusról a tekintetünket, mert akkor kisodródunk, s letérünk az útról. Mi nem ismerjük a jövQt, és a ránk 
leselkedQ veszélyeket, de P igen, és ha Igéjét olvassuk, hallgatjuk, akkor az kijelentéssé válik számunkra. S 
ezek keresztül megmutatja Isten, hogy pl. egy jövQre vonatkozó tervünk az P akarata szerint való-e, vagy 
pedig Isten mást tervez velünk. A bölcsek nem okoskodtak, hanem engedelmeskedtek. Tudjunk mi is a jövQ 
évben Isten vezetésére engedelmesen ráhagyatkozni. Így legyen. Ámen.                      Dr. Pótor Áron  

    
Dec 24. gyermekek m_sora, Dec. 24: gyermek-istentisztelet az alagsorban,              Dec 24: babamama szobában  

        
Új hirdetQtábla a templom elQtt,    Dec. 25. Úrvacsorás istentisztelet, amit az Európa Rádió is közvetített 
Alkalmaink (2018. január):           (Képek: AÁ) 
Dec. 31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 
01. hétfQ 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet).  9.40-tQl énektanulás 

03. szerda 16.00 
Bibliaóra.  A megváltás története az elsQ adventig (elQkészítQ kérdések a bejárati  
asztalon)  

04. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

05. péntek 18.00 
Tabajdi Ádám orgonam_vész Osztrosits Eszter heged_m_vésszel Újévi Kamara-
hangversenyt ad a Szabadságtelepi Református Templomban. A hirdetQn lévQ 
plakáton olvasható a koncert m_sora.  

07. vasárnap 10.00 
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet (9.40-tQl énektanulás). Az istentisztelet végén 
kerül sor a presbitérium új tagjainak presbiteri eskütételére. 

12. péntek 17.00 

Filmklub - Pillangó cirkusz Nick Vujicic fQszereplésével. "Egy férfi, 
akinek Isten hátat fordított" - hangzik el a rövidfilmben. Az üzenete 
viszont ez: Senkinek nem fordított hátat, aki segítségül hívja! Az ember 
él megtérés nélkül háttal Neki, s ezért éli meg a veszteségeit vagy a 
fogyatékosságát tragédiaként. "Mikor az ember tudatosan lebontja a 
korlátokat és hittel edzi akaratát, felismeri a sátán hazugságait és 
legyQzheti azokat." 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az évben 
gyülekezetünket. A jókedv_ adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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