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A HIT HALLÁSBÓL VAN 

Igeolvasás: Jn 20, 24-31 

Alapige: Rm 10,17 A hit tehát hallásból van, a hallás 

pedig a Krisztus beszéde által. 

 

Kedves Testvérek! Pál apostol azt írja a római 

gyülekezetnek: A hithallásból van, a hallás pedig 

Isten Igéje által. Azaz, ha halljuk, ha olvassuk az Igét, 

ezáltal Isten Szentlelke üzen és szól hozzánk, és ez 

hitet támaszt bennünk. Jézus tehát szól, Isten beszél. 

A kérdés az, hogy mi akarjuk-e hallani Isten 

életünkre vonatkozó szavát? Odafigyelünk-e Rá? 

Mert Isten mindig szól. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, 

hogy a Kossuth Rádió is mindig adást közvetít. Nem 

az a kérdés, hogy van-e adás, hanem, hogy van-e 

rádiónk, és bekapcsoljuk-e azt? Ha igen, akkor halljuk, hogy mi szól a Kossuth Rádió hullámhosszán. Isten is 

szól. Ő is szólongat minket. A kérdés, hogy van-e vevőkészülékünk, hogy meghalljuk Őt. Van-e hitünk, és 

van-e vágy a szívükben arra, hogy amit Ő mond azt halljuk és abból megértsük az Ő életünkre szóló akaratát? 

       
Szeptember 2-án tanévkezdő istentisztelet         (Fotók: AÁ.) 

Miért fontos ez? Azért, mert ahogy a hit hallásból van, tulajdonképpen a hitetlenség is abból fakad. Az 

ördög is sugározza a maga adását és ha csak a médiát vesszük, azt láthatjuk, hogy kevés az olyan mozifilm, 

amiben túlnyomórészt ne az ő lelkülete szólna. Csak nézzünk meg egy filmet. Ha abból erőszak, gyilkosság, a 

pénz szeretete, gőg, kérkedés, önmagunk szeretete árad, ha 

abban gyilkolnak, ha abban lopnak, és Isten nevét 

káromolják, ha abban csúnyán beszélnek, akkor abból a 

világ szelleme árad. Akkor tudhatjuk, hogy az az adás, az a 

film, az a műsor nem Isten hangja, hiszen mindez idegen 

Tőle.  

Vagy ha a környezetünkben élők életéből, 

szavaiból, viselkedéséből sugárzik mindez: konfliktus, 

veszekedés, békétlenség, önzés, akkor ugyancsak 

tudhatjuk, hogy nem a krisztusi lelkület szól általuk. 

Tudom, hogy ezek egyértelmű dolgok, de annyira 

megszoktuk már mindezt, hogy szinte észre sem vesszük, 

és nem tudatosul, mennyire körülvesz minket a világ 

szelleme. És hogy ez milyen súlyos veszélyeket rejt 

magában. Azért fontos erről beszélni, mivel ahogy az imént 

is említettem: a hitetlenség is hallásból van. Mert ha egy ember túlnyomórészt az imént említetteket hallgatja, 

akkor előbb-utóbb Őt is ez fogja meghatározni. 



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

Kedves Testvérek! Az határoz meg minket, hogy mi kire hallgatunk, hogy kinek a szavát hisszük el, 

hogy kit követünk. Ezért fontos a gyülekezet, mert itt Isten szava szól. Mert itt lehetőségünk van arra, hogy az 

Úr üzenete kitisztítsa azt a sok hazugságot és félrevezetést az életünkből, amivel az ördög amúgy is elhalmoz 

a mindennapok során. Tudatosítani kell magunkban azt is, hogy Jézus mellett, az Ő Igéje mellett megmaradni 

egy harc. Ez küzdelmet jelent. Mert az ördög nem mond le olyan könnyen azokról, akik korábban az övéi 

voltak, akik rá hallgattak. Ezért folyamatosan kísért, és ki akar minket szakítani a gyülekezetből, mert ha 

egyedül maradunk, akkor már könnyebben el tud távolítani minket Istentől.  

Isten viszont azt szeretné, ha Igéje és Szentlelke által a mi szívünkbe is a Szentlélek teremne 

gyümölcsöt. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23) Ezek a hitnek a gyümölcsei. Annak a következményei,  hogy mi Jézusra 

figyelünk. De a hit legnagyobb gyümölcse mégis az örök élet és az üdvösség. Mert ha Ő a szívünkben él, akkor 

tudhatjuk, hogy van mennyei állampolgárságunk, van örök életünk. És ezt akarja leginkább ellopni az ördög. 

És ezért támad annyira minket, mint ordító oroszlán, hogy elvegye az üdvösségünket. Hogy elvegye az igazság 

koronáját, amiről Pál is beszél, amit azok a hívők kapnak, akik egy életen keresztül minden kísértés ellenére 

az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodtak. 

De az ördög nemcsak az üdvösségünket akarja elvenni, hanem már itt e földön el akarja venni tőlünk 

az Istentől kapott békességünket és örömünket is. A kérdés, hogy mi ezt megengedjük-e neki? A kérdés, hogy 

kinek engedünk. A kérdés, hogy mi kire figyelünk? Mi kit hallgatunk? Mi kihez tartozunk? És ebből 

következően milyen gyümölcsöket terem a mi életünk? Van egy szép ének, amely arra bíztat, hogy maradjunk 

meg az Úrban. Nem hagyjuk el a bibliát, Isten szent igéjét; Ez támasza az aggoknak, ifjút ez Ige véd; Ez nap, 

mely fényes sugarát Utunkra hinti el, Ebből halljuk Jézus szavát, Ez ég felé emel. Isten Igéje a Szent Lélek által 

ma is szólongat: Ne hagyjuk el Őt! Ne hagyjuk el Jézust! Mindennél jobban ragaszkodjunk Hozzá! Legyen ott 

a szívünkben a vágy, hogy meghalljuk szavát, és az Ő Igéje töltse be az életünket. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 

2018. szeptember:  

12. szerda  14.30 Bibliaóra. Téma: Kicsoda Jézus és mi az Ő személyiségének a titka? Kérdések az asztalon. 

13.  csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

14.  péntek 17.00 

Filmklub - Szerelempróba című film megtekintése. Caleb és 

Catherine két éve házasodtak össze. Az egykor boldog párt azonban 

mára reménytelenül eltávolították egymástól a karrierrel, a 

házimunkával és az anyagiakkal kapcsolatos viták. Miközben arra 

készülnek, hogy elindítják a válási procedúrát, az apja arra kéri 
Calebet, tegyen még egy utolsó próbát a házassága megmentésére. A 

"The Love Dare"-program valójában negyven napos kísérlet a 

párkapcsolat rendezésére. Caleb rááll erre, ám megkeseredett 
felesége elutasítja ezt a lehetőséget. A férfi kétségek közt vergődik: 

hogyan várható el tőle, hogy olyan valakit szeressen, aki esélyt sem ad erre…  

15. szombat 19.00 

Rákász Gergely jótékonysági orgonakoncertje a Nagytemplomban a 

Magyar Ref. Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programja javára, amely 

program hátrányos helyzetű tehetséges fiatalokat támogat.  Jegyek kaphatóak 

nálunk a gyülekezetben is (2500 Ft). Az MRSz a gyülekezetekben 4-et fizet 5-

öt kap akciót  hirdetett, így összefogással 2000 Ft-ért is lehet jegyet venni.  

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

16. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

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

30.  vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

- Közadakozást hirdetünk külső felújításra. Az alábbi külső munkákat tervezzük elvégezni: 

templom külső festése, nyílászárók külső lazúrozása, galambpiszok eltűntetése és galambtüskék 

felhelyezése. A munkák már elkezdődtek. Aki az elvégzendő munkákat támogatni kívánja, adományát 

számlaszámunkra (11738008-20899125) is átutalhatja (Tárgymező: Felújítás), vagy a külön erre a 

célra kihelyezett perselybe is elhelyezheti. Az adományokat köszönjük. 

 

- 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 
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