
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI  A KISGYERMEKEKET! 

Igeolvasás: Dán 1,1-20 
Alapige: Márk 10,14 Jézus  (…) így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok 

el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. 

Kedves Testvérek! Május első vasárnapján szeretettel köszöntöm az 

édesanyákat és nagymamákat! Ez az a nap, amikor kitüntetett 

figyelemmel azt köszönjük meg kedves édesanyánknak, hogy 

felnevelt, hogy nem kímélte magát, és hogy sok-sok áldozatot 

hozott értünk. A Bibliában több olyan pozitív példával is 

találkozhatunk, ahol arról olvasunk, hogy voltak olyan hívő 

édesanyák, akik átadták az élő Istenbe vetett hitüket 

gyermekeiknek, akiknek később egész életét meghatározta ez a hit, 

és így áldássá válhattak sok-sok ember számára, mert Isten 

eszközként használhatta őket munkájában. De ehhez szükséges volt 

az, hogy hívő édesanyjuk legyen, aki hitét átadta gyermekének. A neveléstudomány szerint egy ember életében 

az első évek a legmeghatározóbbak. Ilyenkor alakul ki az ember személyiségének túlnyomó része, ezek a 

legfontosabb évek. Ezek a bibliai édesanyák pedig ezt az időt arra használták fel, hogy gyermeküknek 

megtanítsák Isten élő Igéjére. Ilyen anya volt Timóteus édesanyja, vagy Naámán szolgálólányának édesanyja. 

Ma azonban Dániel életét és az ő édesanyját szeretném figyelmünk középpontjába állítani. 

   
 Templomunk fotójával pályázaton dobogós helyet ért el Andics Árpád testvérünk. Gratulálunk! (ld. honlap) 

Amikor Dániel élt, akkor következett be a júdeai királyság bukása, s egyben Izráel népének egyik 

legnagyobb nemzeti katasztrófája. Hisz a hódító Nabukonodozor legyőzve Jeruzsálemet, fogságba hurcolta 

Júdea lakosságának jelentős részét. A babiloni király parancsba adta udvarmesterének, hogy válasszon ki a 

fogságba hurcoltak közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akik járatosak a tudományokban, 

és fogékonyak a bölcsességre. Így került a fogságba hurcolt júdeai nemes ifjú Dániel is a király udvarába, hogy 

a babilóniai elitképzés egyik tanítványa legyen, és elsajátítsa a babiloni írást és nyelvet, kultuszt és szokásokat. 

Fogolyként a király ételéből ehetett, s így kellett nevelkednie társaival együtt 3 éven át. De olvasunk valami 

megdöbbentőt: Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő 

szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen ebből az ételből ennie, s engedje meg, hogy csak 

zöldségféléket egyen társaival és vizet igyon. Hiszen Isten törvénye szerint a király étele tisztátalan volt. Dániel 

pedig ragaszkodott Isten törvényéhez. Vajon honnan tudta ez a tizenéves ifjú, hogy mi az, ami Isten törvénye 

szerint való, és mi az, ami ellentétes azzal? Ugyan erről nincs szó a Bibliában, de bizonyára amiatt ismerte 

mindezt, mivel hívő édesanyja szívébe csepegtette az Igét. Édesanyja bizonyára példát is mutatott neki. Otthon 

is így étkeztek, s megtanította gyermekének Isten törvényét, ezt a legfontosabb ismeretet. És amikor az ifjú 

Dániel olyan dologgal találkozott, ami ellentétes volt az Igével, azonnal ellenállt. 

Képzeljük csak el. Ezek az úgymond szögesdrót mögött élő ifjak örülhettek annak is, hogy egyáltalán 

ételt kapnak. Nem is akármilyen ételt. Azt, amiből a király is evett. De Dániel és társai mernek ellenállni. Isten 

pedig megáldja az Ő Igéje iránti engedelmességüket. Dániel könyvéből azt is megtudjuk, hogy Dániel egész 

életében folytatta ezt az utat,  amire bizonyára az ő édesanyja állította rá őt kisgyermekként. Egy idegen és 

okkult birodalomban is hű maradt Isten mellett. Komolyan vette hitét. Ragaszkodott Urához. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Naponta háromszor is imádkozott és hibátlanul végezte a rábízott államférfiúi feladatokat. Ellenségei 

sem találtak rajta fogást. Még akkor is imádkozott Istenhez, amikor ezt halállal büntették. Emiatt bedobták őt 

az oroszlánok vermébe, de Isten megvédte őt. Angyalát elküldte, és azok bezárták az oroszlánok száját, így 

nem esett bántódása. S végül a Babiloni Birodalom második emberévé lesz, mint József Egyiptomban. 

Kedves édesanyák! Ez az Ige most arra buzdít, hogy törekedjünk megismerni Istent egyre jobban, és 

vezessük Istenhez gyermekeinket is! Jézus azt mondta: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne 

tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Mk 10,14) Miért engedjük Jézushoz a gyermekeinket? 

Azért, mert Isten az, és az élő Úr Jézus az, Aki megvédi őket ma is. Hiszen ez a világ ma is ezerféle 

polipkarjával a mélybe akarja rántani gyermekeinket. Nekünk pedig Isten Igéjére kell tanítanunk őket. Azért, 

hogy ha olyannal találkoznak az életben gyermekeink, ami rossz, ami a mélybe akarja rántani őket, ami ütközik 

Isten Igéjével, akkor Isten Igéjének az ismerete segítse őket abban, hogy nemet mondjanak rá. Hogy azt 

mondják: Ezt az Úr Jézus nem tenné meg, erre a helyre nem jönne be velem, ebben nem támogatna, és ezért 

ezt én sem teszem meg. És ez megvédi őket. És ez felemeli őket. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. 
Alkalmaink (2018. május):          Dr. Pótor Áron 

08. kedd 17.00 Presbitergyűlés 

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

09. szerda 17.30 

Női (30-50-es) bibliakör. Vezetője Orbán Katalin. A bibliakör tagjai, – akik kéthetente gyűlnek 

össze szerdánként – szívesen várják a 30-50-es korosztályból a nőket az Isten Igéje melletti 

elcsendesedésre.   

10. csütörtök 10.00 

Baba-mama klub Vezetői: Bakó Józsefné és Lapis Viktorné. Szeretettel várjuk a kismamákat 

babájukkal együtt tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, bátran 

szóljunk neki, hívjuk meg őt!  
10. csütörtök 17.30 Áldozócsütörtöki istentisztelet 

11.  péntek 17.00 Ifjúsági óra. Vezetője: Herczeg Ákos. Hívogassuk a környezetünkben élő fiatalokat! 

12. szombat 8.00 Konfirmációs óra 

13.  vasárnap 9.40 

Énektanulás a nagyteremben, s párhuzamosan IMAKÖZÖSSÉG az istentisztelet előtt a 

presbiteri szobában. Szeretettel hívjuk mindazokat a testvéreket, akiket Isten Szentlelke arra indít, 

hogy részesei legyenek az Isten előtti közös könyörgésünknek. 

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.  

13.  vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

16. szerda 17.00 
Egyházlátogatás alkalmából istentisztelet. Oláh Attila, tépei lelkész hirdeti majd közöttünk 

Isten Igéjét, valamint Dr. Kovács László, a kistemplomi gyülekezet gondnoka lesz a vendégünk. 

20.  vasárnap 10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet - Konfirmáció 

20. vasárnap 17.00 Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

21. hétfő 10.00 Pünkösd első napján istentisztelet 

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

- Az istentiszteleten sor került Zsebő Gergely és Zsebő-Ferenczi Ágnes gyermekeinek: Ádámnak és Hettinek a 

megkeresztelésére, akiknek életére, családjára Isten gazdag áldását kívánjuk és kérjük. 

- 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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