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

                                        LELKIPÁSZTORI LEVÉL    
                                               A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség                   
                                                            tájékoztató levele  2018.06.10.                          II. évf. 23. sz. 

ISTEN ÁLDÁSA 
Alapige: 4Móz 23,20 Áldásra kaptam parancsot, s ha ő áld, meg nem másíthatom. 

 

Kedves Testvérek! Isten 

népe, az Egyiptomi 

szolgaság nyomorúságából, 

az ígéret földje felé tart. A 

szabadítás jeleit tapasztal-

hatják meg az elindu-

lásukkor is. Isten megígérte, 

hogy mindvégig velük lesz 

az úton. A vándorló népnek 

pedig ez az ígéret mindenre elegendő kellett, hogy legyen. Szabad most nekünk beletekinteni az Isten tervébe, 

a szabadulásra szomjas nép életébe. Az Egyiptomi tartózkodás azzal kezdődött, hogy Isten Józseffel volt, és 

megáldotta minden munkáját. Mintegy 400 év után pedig meghallotta Isten népe kiáltását, mert elviselhetetlen 

volt az élet, a sok rájuk nehezedő teher. A nép sóhaja, nyögése, feljutott Istenhez és imádságként értelmezte 

azt.  Azt látjuk, hogy a szabadításért, mindenki a helyére kerül. Így Mózes, Áron, aztán Józsué is egy mennyei 

forgatókönyv szerint vesznek részt a szabadításban.  

  
Május 20-án konfirmandusok családjaikkal (Fotó: AÁ) 

Így tudunk mi is tekinteni azokra, akiket pedig Isten, nekünk adott, nagyszülőket, szülőket, gyülekezetet, 

presbitereket, pásztorokat és testvéreket. 

Mindezek természetesen Istenünk 

mennyei forgatókönyve szerint lettek az 

életünk részévé, és mi is az ő életük 

részévé. Az ígéret földje felé akkor sem 

volt könnyű az út. Sokan nem nézték jó 

szemmel ennek a népnek az előre 

haladását, harcaikban biztos győzel-

meiket. A szabadítás útjából az Úr 

eltakarít minden istentelen, gonosz rossz 



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

akarót.  Ezt teszi Ő ma is, szabadításának útján, talán éppen veled kapcsolatban is. Ma sem nézi ezt mindenki 

megértő és elfogadó, vagy támogató szeretettel. Minden esetre nem tudunk megrendülés nélkül mi sem 

visszatekinteni életünk útjain megnyílt vörös tengereinkre, szegényebb élethelyzeteinkben a mannával 

megterített asztalainkra, szomjúságainkban a szikla szökőkutjainkra, tájékozódni nem tudó életünk kőtábláinak 

parancsolataira.  

 

 

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

 

Kapcsolatfelvétel 

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

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

…………………………………………………………………………………. 

 
  Személyes találkozásra mikor lenne alkalmas idő: 

………………………………………………………………………………. 
 

………………………..………………………………………………… 

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

Szabad és kell nekünk is visszaemlékezni arra, ahogyan eddig is hordozott bennünket Urunk.  Emlékszel még, 

hogy hogyan tartották kezüket áldásra felettünk, szüleink és nagyszüleink? Vagy emlékszünk-e azokra, akik 

valamilyen fogást akartak találni rajtunk, de Isten nem engedte meg nekik?  Azokra, akik legszívesebben ki 

akartak téged venni a forgalomból, hogy az ő elképzelésük váljon valóra minden körülmény között?  

Holnapodra igaz az Istened ígérete, hogy Ő áldásra adott parancsot veled kapcsolatban, amit senki emberfia 

nem másíthat meg ezen a világon. Mit jelentenek neked a régi szép aranymondások?  Ne félj, mert 

megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.  Vagy: A vízen is átmész és a tűz sem perzsel meg téged. 

Vagy: Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd Ő teljesíti.  Olyan Istened van, aki nem csak látja, 

hanem láttatja is az övéit ebben a világban.  Aki áld téged, az áldott lesz, aki átkoz, átkozott lesz.  Milyen nagy 

kiváltság is egy olyan néphez tartozni, akiket így vezet Gondviselő Istene. Ma is nagy áldás, ha Őreá tudsz 

hagyatkozni, ha vágyakozol az Ő erőterébe kerülni, mert békességét és szabadítását adja neked. Menjünk 

tovább úgy, hogy érezzük ezt a védelmező és támogató jelenlétét. Ámen.                Bartha Gyula ref.ny.esp.lp 

Alkalmaink (2018. június):           

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

13. szerda 16.00 Énektanulás 

13. szerda 17.30 Női bibliaóra 

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

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

15. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

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

17. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

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

 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29. 

- 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 

http://www.furediut.hu/
mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

