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

Igeolvasás: Mt 25,1-13 
Alapige: Jel 14,6-7 És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: 

az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, 

minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas 

hangon így szólt: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött 

ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a 

tengert és a vizek forrásait!" 

Kedves Testvérek! Az alapige a Jelenések Könyvében olvasható és a végső 

időkről szól. Azt mondja az Ige, hogy az utolsó időkben az emberek 

figyelmét erre kell majd felhívnia a mennyei küldöttnek: Imádjátok Istent! 

Adjatok Istennek dicsősséget! Szerdán a bibliaórán arról is beszélgettünk, 

hogy mi az utolsó időkben élünk. Máté evangéliumában van egy történet, 

ahol a tanítványok megkérdezik Jézust a végső időkről, és Jézus arról beszél 

nekik, hogy Ő úgy fog visszajönni, mint a tolvaj: váratlanul, viszont lesznek 

jelek, amelyekről megtudhatjuk, hogy közel van a visszajövetele. Nem tudjuk a dátumot, de a jelek 

megmutatják, hogy közel az idő. S Jézus szerint a következő jelek lesznek jellemzőek az utolsó időkben: vallási 

zűrzavar, nemzetközi konfliktusok, globális katasztrófák, éhínség, betegségek, földrengések, erkölcsi romlás, 

növekvő erőszak, terrorizmus, globális szennyezés illetve éghajlatváltozás. De a legnagyobb jel az, hogy az 

evangélium hirdettetik majd az egész világon. Ezeket a jeleket ha egyenként megvizsgáljuk, megállapíthatjuk 

azt, hogy ezek a jelek a korábbi korokkal ellentétben hatványozott módon mind jellemzik a mi korunkat. Ebből 

pedig tudhatjuk azt, hogy az utolsó időkben élünk, s Jézus visszajövetele már nincs olyan távol.  

Jézus maga mondta, hogy úgy fog eljönni, mint a tolvaj. Nem fog bejelentkezni, ahogy a tolvaj sem 

telefonál előtte való nap, hogy kedves Uram/Hölgyem, holnap éjfél után 1-kor jövök, és viszem az étkészletet. 

Jézus eljövetele tehát közel van, és nekünk Őt készen kell várnunk. S ehhez kapcsolódik a felolvasott Ige is.  

           
   Ha a facebook oldalunkon lévő napi áhítatra kattintunk, az áhítat már a gyülekezeti honlapon olvasható el.  

Az angyal azt mondta János Jelenésében, hogy imádjátok az Istent. Vajon a ma emberét szükséges-e 

figyelmeztetni arra, hogy imádja Istent? Hiszen elmondhatjuk azt, hogy egy keresztyén Európában élünk,  

amelynek társadalma a zsidó-keresztyén etikára épült. Egy ilyen társadalomban vajon szükséges-e az angyali 

figyelmeztetés: Az Istent imádd, ember! Vajon itt Debrecenben szükséges-e ez a figyelmeztetés? Vagy itt 

Magyarországon? Vagy Európában, ahol a templomok kiürülnek, s Isten népe, az Istent felmagasztaló emberek 

közössége, a szentek gyülekezete pedig fogy? Vajon mennyire aktuális ma, amikor az utolsó időkben élünk, 

ez az angyali üzenet? Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, 

aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És mennyire aktuális ez a mi számunkra? 

Vajon a mi szívünk mivel van tele? Kit imádunk mi? Kire figyelünk? Kinek adunk hálát? Vajon engedjük-e, 

hogy a félelmek és aggodalmak uralják az életünket? Vagy pedig meghalljuk az Igét: Nem a félelem lelkét adta 

nekünk az Isten, hanem a józanságnak, a szeretetnek és az erőnek a Lelkét. (2Tim 1,7) 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

 

Imakérések (névtelenül):…………………………………….. 
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………………………………………………………………………………….  Név:………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………………………….  Tel:…………………………… Email:………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
 

 Személyes találkozásra mikor lenne alkalmas idő: 

………………………………………………………………………………. 
 

………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….  Megjegyzés: ……………………………………………………… 

Vajon kinek engedelmeskedünk? Milyen sokan ma is engedik, hogy különböző szenvedélyek 

uralkodjanak rajtuk. Az Ige minket is kérdez. Ott van-e bennünk az Isten iránti hála és az Isten iránti imádat? 

Tudjuk-e magasztalni Istent, a menny és föld Teremtőjét, Akinek az életünket köszönhetjük, Akinek ezt a szép 

földet és teremtett világunkat köszönhetjük, Akinek a napsütést, az esőt, a táplálékunkat, az életkörül-

ményeinket köszönhetjük? Vajon Ő-e egyedül a mi Istenünk, akit felmagasztalunk?  

Isten annyira szeretett minket, hogy nemcsak megteremtette ezt a világot, nemcsak gondoskodik e 

világról és rólunk, nemcsak felhozza az Ő napját igazakra és gonoszokra egyaránt, hanem saját Fiát, az Úr 

Jézust is feláldozta értünk, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk legyen. A Fiúisten Úr Jézus pedig önként 

halt meg értünk. És ha ezt megértjük, akkor a mi szívünkből egyszer csak felszáll a hála és a dicséret Isten felé. 

Nem azért magasztaljuk Őt, mert muszáj, hanem mert szeretjük Őt. Mert Őt ma sem muszáj imádni. Mert 

mindenki maga dönti el, hogy imádja-e Istent. A szeretet az, ami által mi felmagasztaljuk az Ő nagy nevét. Az 

a szeretet, amelyet megérzünk az Ő lényéből, és abból, hogy Ő értünk adta önmagát.  

 Kedves Testvérek! Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy imádjuk Istent, aki teremtette a mennyet és a 

földet, a tengert és a vizek forrásait.  S imádjuk az Ő Fiát, az Úr Jézust. Magasztaljuk Őt, az Uraknak Urát, és 

Királyoknak Királyát nap mint nap. Áldjuk a Szentlélek Istent, Aki pünkösdkor kitöltetett, Aki a szeretet, az 

erő és a józanság lelke, Aki elvezet a teljes igazságra. Váljon ez életgyakorlatunkká! Így legyen. Ámen. 

Alkalmaink (2018. április):                Dr. Pótor Áron         

22.  vasárnap 17.00 

Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral, ahol Isten 

dicsőítése áll majd a középpontban ifjúsági énekek 

éneklésével. Az igét Arany Barbara - egyetemi lelkész fogja 

hirdetni. Pogácsát, süteményt a szeretetvendégséghez 

köszönettel elfogadunk.  

25. szerda 14.30 Bibliaóra. A Jézus által alapított egyház. Kérdések a kisasztalon. 

26. csütörtök 10.00 

Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt 

tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, 

bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  

26. csütörtök 17.00 Énektanulás 

27. péntek 17.00 Konfirmációs óra 

29. vasárnap 9.40 

Énektanulás a nagyteremben, s párhuzamosan IMAKÖZÖSSÉG az istentisztelet 

előtt a presbiteri szobában (földszinten a női WC mellett), amikor Isten elé visszük 

gyülekezeti tagjaink kéréseit, valamint imádkozunk az istentisztelet áldásaiért, 

gyülekezetünkért, városunkért, népünkért. Szeretettel hívjuk mindazokat a testvéreket, 

akiket Isten Szentlelke arra indít, hogy részesei legyenek az Isten előtti közös 

könyörgésünknek. 

29. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet az alagsorban. 

29. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

máj. 04 péntek 17.00 Filmklub – A Találkozás c. keresztyén film megtekintésére kerül majd sor. 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29, egyházmegyei nyári tábor: július 23-29. Részletek a honlapon. 

- Ápr. 22-én 17-kor jótékonysági orgonakoncert lesz a Kistemplomban. Orgonál: Küronya Veronika. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, szörpöt, teát. 
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