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TANÚIM LESZTEK! 

Igeolvasás: ApCsel 3,13-26 
Alapige: ApCsel 1,8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." 

Kedves Testvérek! Lukács így kezdi 2. könyvét: Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, 

amelyeket Jézus kezdetben cselekedett, addig a napig, amelyen felvitetett a mennybe. Az evangélium tehát 

Jézus kezdeti munkáit mondja el. Azonban mivel Jézus halála után feltámadt, és neki adatott minden hatalom 

mennyen és földön, az Ő munkája tovább tart. Az evangélium csak a kezdeti munkáját sorolta el. Az Apostolok 

Cselekedetei pedig Jézus további munkájáról ír. Talán találóbb lenne az a cím, ha azt mondanánk, hogy Jézus 

Krisztus cselekedetei az apostolokon keresztül. Hiszen a továbbiakban is Jézus munkájáról van szó, mivel az 

apostolokban is az Úr Jézus munkálkodik tovább. Éppen ezért az Apostolok Cselekedetei egy befejezetlen 

könyv, mivel Jézus embereken keresztül végzett munkájának csak a kezdeteit írja le.  

Az Úr Jézus ugyanis napjainkban is munkálkodik azoknak az életén keresztül, akik odaszánták magukat 

Istennek és engedik, hogy Isten eszközként használja őket. Az Ő akarata az, hogy az Ő terveit emberi eszközök 

által valósítsa meg. Az örömhíre emberek szája által hirdettetik. Ő elhív embereket és rájuk bízza, hogy 

másoknak továbbadják a Róla szóló örömhírt, hogy tanúi legyenek. Már amikor e földön élt, kiválasztotta és 

elhívta tanítványait. És Ő ma is kiválasztja tanítványait. Ma is megszólít minket. És ebben az az igazán 

izgalmas, hogy ezek szerint Isten engem is és téged is használni tud. Olyan sokszor azonban különböző 

indokokkal mentegetőzni próbálunk, pl. így: "Uram, küldj mást, én nem vagyok jó szónok. Nem merek kiállni 

emberek elé, és beszélni előttük. Nem tudok másokat megszólítani és nekik bizonyságot tenni. Eddig sem 

tudtam, és most sem tudom ezt megtenni." Hasonlóképpen mentegetőzött Mózes és Jeremiás is. 

Az elmúlt bibliaórákon arról beszéltünk, hogy Jézus tanítványai sem a legkiemelkedőbb emberek közül 

kerültek ki. Jézus egyszerű embereket hívott el, írástudatlan halászokat, és rájuk bízta azt, hogy tanúi legyenek, 

hogy Róla beszéljenek. Tanítványait pedig Jézus már halála előtt felkészítette arra, hogy Ő földi testben nem 

marad velük, de elküldi az Ő Lelkét. Ezt mondta: „Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor 

nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.” (Jn 16,7) Lukács pedig arról ír, 

hogy Jézus mennybemenetelekor újra megígéri: „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok.” (ApCsel 

1,7) Mert amikor Ő kiválaszt minket, akkor Ő nem hagy minket magunkra, ahogyan ígéri is: nem hagylak 

titeket árván. Elküldi az Ő Szentlelkét. És amikor bizonyságot kell tennünk Róla, akkor azt ígéri: „Nem 

ti vagytok, akik szólni fogtok, hanem a ti mennyei Atyátoknak Lelke az, aki szólni fog általatok.” (Mt 10,20) 

    
 Ápr. 22-én dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral. A vendégigehirdető Arany Barbara volt.    (Fotók:AÁ.) 

Miként tud tehát Isten ilyen egyszerű, magunkfajta emberek által munkálkodni? A válasz az, hogy a 

Szentlélek által. Az előbb azt mondtam, hogy az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek azt a címet is 

adhatnánk, hogy Jézus Krisztus cselekedetei az apostolokon keresztül. Ugyanakkor lehetne az a cím is, hogy 

Jézus cselekedetei Szentlelke által az apostolokon keresztül. Hiszen Jézus mennybemenetele óta mindmáig 

Jézus az Ő Szentlelke által van jelen közöttünk. Szentlelke által kapunk ma is erőt és bátorságot arra, hogy 

szóljunk, hogy tanuk legyünk, és az Ő Szentlelke ad ma is bölcsességet arra nézve, hogy azt szóljuk, amit Ő 

mondani akar. Ezért mondja Jézus tanítványainak. „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim 

lesztek Jeruzsálemben és egész Júdeában, és Samáriában, és a föld legvégső határáig.” 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Az istentisztelet kezdetén felolvastam egy rövid prédikációt, amellyel Péter tanúságot tett Jézusról: 

Tanúságtételét így foglalhatnánk össze: Isten megdicsőítette Fiát, Jézust. Az Élet Fejedelmét azonban ti 

megöltétek. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi vagyunk a tanúi. Bánjátok meg azért 

bűneiteket, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek! Ennek a tanúságtételnek minden szava Jézusra 

mutat. Péter külön hangsúlyozza: hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és ennek mi vagyunk a tanúi. Ő 

él. Ő az Atya jobbján ül, és Övé minden hatalom, de közben Szentlelke által velünk van, és bennünk él.  

Jézus munkája ma is folytatódik. Ő azt szeretné, ha itt Debrecenben is sokan megismernék az Ő 

szabadítását. Ha sokan szabadulnának meg a bűn és az ördög hatalmából, és örök életet nyernének az Úr 

Jézustól azáltal, hogy mi tanúkká válunk az ismerőseink, szomszédaink előtt bizonyságot téve arról, hogy 

engem Jézus hogyan szabadított meg. Mert Ő meghalt és feltámadt az én bűneim miatt is, hogy nekem örök 

életem legyen. Erről tegyünk mi is tanúbizonyságot. Teljesedjen be rajtunk is Jézus szava: „Tanúim lesztek 

(…) egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) Így legyen. Ámen. 
Alkalmaink (2018. május):          Dr. Pótor Áron 

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

03. 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!  

03. csütörtök 16.00 Énektanulás 

04. péntek 17.00 

Filmklub – A Találkozás c. keresztyén film 

megtekintésére kerül majd sor. A semmi kellős 

közepén. Öt idegen menedéket talál egy elhagyott 

út menti étteremben. Egy arrogáns üzletember, egy 

magányos nő, egy elidegenedett pár, és egy szökött 

tini. De az étterem tulajdonosa mindent tud róluk. 

A neve: Jézus.  

05. szombat 8.00 Konfirmációs óra 

06. 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. 

06. vasárnap 10.00 

Anyák napi istentisztelet a gyermekek édesanyákat köszöntő műsorával, valamint 

gyermek-istentisztelet az alagsorban. Az istentisztelet kezdetén sor kerül Zsebő Gergely és 

Zsebő-Ferenczi Ágnes gyermekeinek: Ádámnak és Hettinek a megkeresztelésére. Az 

istentisztelet végén a Gedeon Társaság képviselői fognak majd a gyülekezethez szólni. 

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

08. kedd 17.00 Presbitergyűlés 

13.  vasárnap 10.00 

Istentisztelet, ahol vendégeink a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának 

diákjai és családtagjai lesznek, akik gyülekezetünkben tartják a családok napját, s verses, 

énekes műsorral kedveskednek az igehirdetés után. Süteményt, szendvicset a szereplő diákok 

számára köszönettel elfogadunk.  

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

- 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. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 

: fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

A teljes prédikáció később elolvasható, meghallgatható honlapunkon: furediut.hu/predikacio 
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