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AZ IGAZSÁG LELKE 

Igeolvasás: ApCsel 2, 14. 22-24, 37-41 
Alapige: Jn 16,13 Amikor azonban eljön ő, az 

igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert 

nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket 

hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 

 

Kedves Testvérek! Mi is történt tulajdonképpen 

pünkösdkor? Miért ünnepeljük hálás szívvel a 

pünkösdöt? Az Úr Jézus, amikor mennybe ment, azt 

mondta: Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok 

a Szentlélek. A Jn 14,16-ban pedig azt mondta: Én 

pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 

nektek, az Igazság lelkét. A Jn 16,13-ban pedig így 

olvassuk Jézus szavait: „amikor eljön az igazság 

Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. De mi ez a teljes igazság? Mire vezet el minket a Szentlélek? 

 Ahhoz, hogy ezt megértsük, kicsit távolabbról kell indulnunk. Amikor Isten megteremtette az embert, 

azért tette mindezt, mert családot, embergyermekeket akart. De a teremtés után az Isten ellen fellázadt angyal, 

Lucifer, akit Isten lázadása miatt kiűzött a mennyből, ártani akart Istennek, és az Isten által olyannyira szeretett 

embert is fellázította Isten ellen. Tudva azt, hogy mivel Isten szent, ezért a bűnt, az ellene való engedetlenséget 

megbünteti. S mikor a tiltott fáról evett Éva és Ádám, akkor engedetlenné lett Istennel szemben. S jött a 

büntetés. Azóta pedig nap mint nap ez történik velünk. Újra és újra megszegjük Isten törvényét, s a bűn 

következménye  az örök halál és kárhozat. Ezért Isten elküldte Jézust, aki meghalt ártatlanul a bűneinkért, majd 

húsvétkor feltámadt. És aki rádöbben arra, hogy mi a bűn, és hogy mi emberek újra és újra bűnt követünk el, 

de kéri Isten bocsánatát Jézus tettére nézve, annak Isten megbocsát, és az ilyen ember mennyei 

állampolgárságot kap, azaz halála után a mennybe jut. Dióhéjban elmondva ezt hívja a Biblia megváltásnak.  

    
Május 13-án nálunk került sor a Kisrefi Családok napjára, a gyermekek énekeltek, verset mondtak (Fotó: AÁ) 

Isten eltervezte a megváltást, Jézus pedig elvégezte a megváltás munkáját. S most jön a képbe a 

Szentlélek. Mert úgy is mondhatjuk, hogy a Szentlélek az, 

Aki működteti a megváltás munkáját. Jézus azt mondta 

Róla, hogy „amikor eljön az igazság Lelke, elvezet titeket a 

teljes igazságra. Mert ha egy ember behívja a szívébe Jézust, 

akkor Jézus lelkét, a Szentlelket hívja be, aki elvezeti az 

embert arra az igazságra, hogy a megváltás igaz. S ezáltal a 

hitetlen ember hívővé lesz. S aki addig úgy gondolta, hogy 

a keresztyénség, hogy Jézus halála és feltámadása, az örök 

élet, a mennyei Atya szeretete csak kitaláció,  csak üres be-

széd, sőt még talán káromolta is Isten szent nevét, és Isten 

egyháza ellen élt, a Szentlélek hatására, annak hatására, 

hogy a Szentlelket életébe hívja, hívővé lesz az ilyen ember.  



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

 

 

 

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

 

Kapcsolatfelvétel 

………………………………………………………………………………….  Név:………………………..……………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………. 
 

  Személyes találkozásra mikor lenne alkalmas idő: 

………………………………………………………………………………. 
 

………………………..………………………………………………… 

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

Az első pünkösdkor ez történt. Húsvét után 50 nappal kiállt Péter, a tanulatlan halász és prédikált. Addig 

gyáván attól félt, hogy majd velük, a tanítványokkal is azt teszik, amit Jézussal, ezért elbújtak. De amikor Isten 

Szentlelke leszállt rá, és megérintette a szívét, hirtelen felbátorodott. És amikor beszélni kezdett, a Szentlélek 

vezette őt a beszédben. Prédikációja középpontjába a nagypénteki és húsvéti események álltak. Elmondta az 

ott lévőknek: Jézust ti öltétek meg. De Ő Isten akaratából halt meg, és Isten feltámasztotta Őt a halálból. Ezért 

térjetek meg, keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára, és kapjátok a Szentlélek ajándékát. S azt olvassuk, 

hogy akik hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

A Szentlélek nélkül a fent említettek csak szavak. De amint valaki közel engedi magához a Szentlelket, 

akkor ezek a szavak egyszerre életet megváltoztató, sőt mennyei életet adó erővé válnak. Ott akkor Péter 

prédikációjára háromezer ember engedte, hogy a Szentlélek munkálkodni kezdjen benne. Sokan voltak 

azonban, akik továbbra is csak gúnyolódtak rajtuk:  Azt mondták: Édes bortól részegedtek meg. De az a 

háromezer ember ott örök életet nyert. Az a háromezer hitetlen ember hívővé lett. Ez ma is így működik. Isten 

Szentlelke át tudja formálni a leghitetlenebb, az Istentől legtávolabb lévő embert is. És ma is, ha valaki hittel 

kéri, ahogy az énekhez hasonlóan: Szent Lélek Isten jöjj szívembe, igen óhajtlak, az megtapasztalja, hogy Isten 

Lelke betölti őt. Mert a Szentlélek hallja, ha valaki hívja Őt. És ha valahol szívesen fogadják, Ő jön a hívásra. 

 Aki nem kéri, nem hívja be Őt, az marad továbbra is hitetlen, ahogy ott Jeruzsálemben sem vált 

mindenki megkeresztelt hívővé, aki hallotta Pétert. De akik kapták a Szentlelket, azoknak az élete 

megváltozott. Úgy, ahogy ma is megváltozik. Mert a Szentlélek kiszorítja a félelmet, a haragot, a hitetlenséget. 

És ezt aközben teszi, hogy elvezet minket a teljes igazságra. Azt kívánom, hogy ez történjen meg 

konfirmandusaink, gyülekezeti tagjaink, mindannyiunk életében. Így legyen. Ámen. 
Alkalmaink (2018. május):          Dr. Pótor Áron 

20. vasárnap 17.00 
Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral, amelynek középpontjában Isten dicsőítése áll 

majd ifjúsági énekek éneklésével.  

21. hétfő 10.00 Pünkösd másodnapján istentisztelet 

23. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A szeretet örök törvénye 

23. 
szerda 17.30 

Női (30-50-es) bibliakör. A bibliakör tagjai, – akik kéthetente gyűlnek össze szerdánként – 

szívesen várják a 30-50-es korosztályból a nőket az Isten Igéje melletti elcsendesedésre.   

24. csütörtök 10.00 
Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, 

közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, hívjuk meg őt!  

24. csütörtök 17.00 Énektanulás 

25. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

27. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

27. vasárnap 10.00 Istentisztelet (Szolgálattevő: Pál Csaba lelkipásztor), párh. gyermekistentisztelet. 

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

Jún 3. vasárnap 10.00 Istentisztelet (Szolgálattevő: Csoma Zoltán lelkipásztor), párh. gyermekistentisztelet. 

Jún 8. péntek 17.00 Filmklub: A Bakancslista című film megtekintésére kerül sor. 

- Egyházmegyei nyári táborra (júl 23-29) jelentkezési határidő: május 25. Részletek a honlapon. 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29. 

- Május 18-án Posta József testvérünk temetésére került sor. Isten vigasztalását kérjük gyászoló szeretteinek. 

- 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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