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

Igeolvasás: 1Móz 12,1-7 

Alapige: Zsid 11,8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, 

amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet 

örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 

Kedves Testvérek! Történt egyszer, hogy egy házban tűz ütött 

ki. A hőség nagy volt, s a tűz gyorsan terjedt. Mindenki 

menekülésre fogta a dolgot: ki az ajtón, ki az ablakon menekült. 

Egyedül csak egy nyolc éves gyermeknek nem sikerült, ugyanis 

amikor a lépcsőn le akart futni, az már lángokban állt. Kiment 

tehát az erkélyre, de a nagy füsttől semmit sem látott. Mikor a 

lángok már-már elérték, meghallott egy ismerős hangot: Ugorj! 

Itt vagyok lent, elkaplak! Az édesapja hangja volt. A fiú még most sem látott semmit, de apja bíztató hangjára 

leugrott. Egyszerű zúzódásokkal megúszta az esetet, de megmenekült, mert hallgatott apja szavára. 

Történetünkben Ábrahám elhívásáról hallhattunk. Ábrahám nem látta az Urat, mégis hitt a szavának. 

Elindult azon az úton, amelyről nem tudta, merre vezet. Hit által indult el, nem tudva, hogy hová megy. Mai 

istentiszteletünkön három mozzanatát vizsgáljuk meg tüzetesebben Ábrahám elhívásának: 1) Isten megszólít, 

2) Honnan, miből hív ki Isten, 3) Miként lehet valaki áldássá. 

1. Isten megszólít Azt olvastuk, hogy Isten megszólította Ábrahámot. Így kezdődik egy ember életében 

az új, a más. Tehát így, hogy az Úr mond valamit neki. Ezelőtt is élt Ábrahám, mégpedig tudjuk a történetből, 

hogy elég hosszú ideig: 75 évet. Ez azonban nem volt fontos, nem volt lényeges, legfeljebb abból a 

szempontból, hogy előkészítse azt a pillanatot, amikor majd Isten beleszól ebbe az életbe. Egyébként azonban 

nincs róla feljegyezve semmi. Tulajdonképpen ott kezdődik az igazi élete, hogy „Isten megszólította 

Ábrahámot”. Ahhoz, hogy Ábrahám azzá váljon, akivé azután lett, az kellett, hogy Isten szóljon hozzá.  

        
Június 10-én, az istentiszteleten Bartha Gyula ny. esperes szolgált. Gyerekistentisztelet utáni játék (Fotó: AÁ) 

2, Honnan és miből hív ki Isten Akit Isten egyszer döntő módon megszólított, azt azután többször is 

hívja, vezeti tovább az Ő szavával. Ábrahámot is tovább vezette: „Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el 

földedről, rokonságod közül, és atyád házából arra a földre, 

amelyet mutatok neked!” (1Móz12,1) Az Úr kihívta 

Ábrahámot a rokonsága közül, abból az egész életformából, 

amiben eddig élt, régi megszokott életkeretei közül, abból a 

magabiztos helyzetből, amiben berendezkedett. Azt mondta 

neki, hagyjon el mindent, ami 75 esztendő alatt hozzá nőtt az 

életéhez, a gondolkozásához, és kezdjen új életet, merjen 

elindulni Isten útmutatása nyomán, lépésről-lépésre való 

vezetését követve. Nem volt kis áldozat, amit Isten kívánt 

Ábrahámtól, hiszen erős szálak kötötték rokonságához és 

otthonához. 

http://szentiras.hu/UF/Zsid11
http://szentiras.hu/UF/1M%C3%B3z12


Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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3. Ábrahám engedelmességéből áldás fakad Isten elhívta Ábrahámot és Ábrahám igent mond a hívásra. 

Az Isten kihívó szavára válaszoló engedelmességet és megelőlegező bizalmat hívja a Biblia hitnek. Ábrahám 

döntött. Rálépett a hit útjára, vállalva minden kockázatot, ami ezzel együtt jár, otthagyva a régit, elindult az új felé, 

anélkül, hogy tudta volna, mi vár ott reá. Ezt a hit által való engedelmességet kell nekünk is, mai hívőknek 

megtanulnunk. Mert a hit és az engedelmesség úgy összetartozik, mint ugyanannak az almának egyik és másik fele. 

Olyan nincs, hogy van bennem hit, de gyengén állok az engedelmességgel. Ahol az engedelmesség hiányzik, ott a 

hittel is baj van. Annyira egy a hit és az engedelmesség, mint egy 100 forintosnak az egyik és a másik oldala. Ha 

csak az egyik oldala van meg, a másik oldalán pedig üres, fehér, nem áll rajta, hogy 100 forint, akkor az hamisítvány. 

Minden olyan hit, amely ugyanakkor nem engedelmesség is egyben, ugyancsak hamisítvány.  

Ábrahám hisz és engedelmeskedik. Azaz nem csak fejben, elméletben hiszi a kapott ígéreteket, de mer rájuk 

hagyatkozni. Ahogyan ezt a kötéltáncos története is jól megmutatja. Ebben a történetben az ügyes kötéltáncos egy 

szakadék felett járkál, sokan nézik, tapsolnak egy-egy átkelésénél. Minden kör után a férfi megkérdezi, elhiszik-e 

neki, hogy át tud menni. A közönség egyöntetűen kiabálja hogy igen! Át tud-e menni egy rúddal is a kezében? Igen- 

visszhangozza a közönség, át is megy, majd vissza. Át tud-e menni egy kosárral a karján? Át - mondják és meg is 

teszi. Át tud-e tolni egy taligát? Igen - mondják és megteszi. A következő körben viszont felteszi a kérdést, hogy ki 

ülne bele a taligájába. Dermedt csönd. Eddig mindenki éljenzett és tapsolt, senki sem félt attól, hogy leesne. De 

beleülni a taligába? Kitenni az életét annak, hogy ez az ember elég ügyes-e? Elég sokáig várt a férfi, de senki sem 

jelentkezett. Sőt, készültek elsomfordálni. Majd előjött a tömegből egy kisfiú, és mindenki dermedt rémületére 

bepattant a taligába. A férfi oda is, vissza is biztonsággal áttolta. Majd a még mindig csendben álló közönségből 

valaki megkérdezte a fiút, hogy miként merte ezt megtenni, A kisfiú a kötéltáncosra mutatva azt felelte: Ő az 

édesapám. Így hagyatkozik rá Ábrahám is a mennyei Atyára, s ennek a következménye áldás.         Dr. Pótor Áron 

Alkalmaink (2018. június):           
20. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A szeretet örök törvénye 

20. szerda 16.00 Énektanulás 

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

beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, hívjuk meg őt!  

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

24. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

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

25.-

29. 

hétfőtől 

péntekig 

9.00-

12.00 

Nyári gyermekhét Csillagásztábor címmel. Ami a gyerekekre vár: bibliai 

történetek feldolgozása, énektanulás gitárral, játékok, tízórai, ajándékok, 

kézműveskedés. 

A gyermekhét ingyenes, de a tízórai biztosításához természetbeni (sütemény, 

szendvics, üdítő) és pénzbeli adományokat köszönettel elfogadunk. 

27. szerda 18.00 

Családi hangverseny Karasszon Dezsőné Nagy Márta emlékére. Gyülekezetünk 

első kántora 10 éve hunyt el. A hangversenyen közreműködik: Karasszon Dezső – 

orgonán, Karasszon Dénes és Eszter – gordonkán. A belépés díjtalan, mindenkit 

szeretettel várunk! 

28. csütörtök 18.00 
Amerikából jöttem - Képes beszámoló az amerikai, Grand Rapids-i 

tanulmányútról. 

- 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, süteményt, 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

