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SZÖVETSÉGKÖTÉS ISTENNEL 

Igeolvasás: Tit 2,11-15 

Alapige: 2Móz 19,1-6 A harmadik hónapban, azután 

hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a 

napon megérkeztek a Sínai-pusztába. Refídímből 

útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort 

ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel 

szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így 

kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, és 

ezt hirdesd Izráel fiainak: Ti láttátok, mit cselekedtem 

Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket 

sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. 

Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és 

megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én 

tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész 

föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az 

igéket kell elmondanod Izráel fiainak. 

Kedves Testvérek! Az Egyiptomból való szabadulást 

követően, három hónap múlva az izraeliták Mózes 

vezetésével elérkeztek a Sion hegyéhez. Ezen a hegyen jelent meg Mózesnek Isten a csipkebokorban, amikor 

a nyájat legeltette, s itt hívta el Isten Mózest. Majd mikor a néppel együtt Mózes újra a hegyhez ért, itt kötött 

Isten szövetséget a zsidó néppel. Azt is mondhatnánk, hogy az izraeliták itt válnak néppé. Addig csak 

rabszolgák voltak némi kis emlékezettel a szívükben az ősökről, valamint Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak 

az Istenéről. Itt viszont néppé válnak. Mi által? Az által, hogy Isten szövetséget köt velük. Erről beszélünk úgy, 

mint Ószövetség.  

                  
Szeptember 9-án istentisztelet (énektanulás, Lutar Balázs hirdetése, szeretetvendégség  (Fotók: AÁ.) 

 

A Sínai hegyhez érkezik a nép. Isten pedig megparancsolja, hogy megtisztítva magukat, álljanak meg 

előtte. Azt mondja: Ma és holnap szenteljék meg magukat, mossák ki a ruhájukat és legyenek készen 

harmadnapra, mert harmadnap leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre. És harmadnapon 

virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadta  a hegyen és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész 

táborbeli nép megrémült. És ezt követően történt a törvényadás. De még mindezek előtt Mózes beszélt Istennel 

a hegyen, nagyon fontos dolgokat mondott neki. Ezt kérte tőle: Így szólj Jákób házához, és ezt hirdesd Izráel 

fiainak: Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan 

hoztalak ide benneteket. 



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

 Isten először emlékezteti Izráel fiait. Visszatekint. Ezen a területen, a Sínai hegy területén - ma is élnek 

sasok. Amikor a sasfiókákat repülni tanítják a szülők, és látják, hogy a fiókák fáradnak, akkor, hogy le ne 

essenek a kimerültség miatt a mélységbe, a szülők alájuk repülnek, kifeszítik a csaknem két méter széles 

fesztávolságú szárnyukat, és a fiókák ott megpihennek, míg újra erőre nem kapnak, hogy tovább folytassák a 

repülni tanulást. A repüléssel tulajdonképpen önállóságot tanulnak. Függetlenednek a szülőktől. Felkészülnek 

az önálló életre. S amíg ez a folyamat tart, a szülők segítik őket ebben. Izráel népe is még csak akkor kezdett 

önállósodni. Három hónappal azelőtt még fogságban voltak. És a szabadulásukat is nagyon sok minden 

veszélyeztette. De Isten segített nekik, sasszárnyon hordozta őket. 

Majd Isten az emlékeztetés után elmondja a szövetség legfontosabb tartalmát. Most azért, ha 

engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom 

valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ebből a következő 

üzenetek derülnek ki. Isten szövetséget köt Izráel fiaival. Szövetséget általában két, hasonló erejű fél köt. 

Máskülönben, ha valamelyik fél erősebb, általában nem szövetségkötés szokott lenni, hanem az erősebb 

rákényszeríti az akaratát a gyengébbre. Isten azonban nem úgy gondolkozik, mint mi emberek. Ő, a világot 

teremtő és fenntartó Isten, a leghatalmasabb erő, Akihez fogható nincs az egész világon, és mégis szövetséget 

köt egy rabszolgák alkotta néppel. Isten azt választ ki, akit akar. És neki tetszett az, hogy kiválasszon egy 

egyszerű pásztort: Ábrahámot, akinek megígérte, hogy nagy néppé teszi. Mikor pedig utódai valóban 

megsokasodnak, akkor szövetséget köt utódaival is, és egy néppé, nemzetté válnak. A szövetségkötés pedig 

abban nyilvánul meg, hogy két kőtáblán Izráel törvényt kap Istentől: A 10 Igét, a 10 parancsolatot. És erre 

mondja Isten: ha figyelmesen hallgattok a szavamra és megtartjátok szövetségemet, ti lesztek az én népem 

valamennyi nép közül. Azt mondja: Ha hallgattok szavamra…Ebből az következik, hogy Isten beszélő Isten. 

Nem néma, mint a pogány népek bálvány istenei. Az egész Biblia Isten szavait, Igéit tartalmazza. Az Ó- és 

Újszövetség egyaránt, mert Ő beszél. Szent Lelkén keresztül az Ő szavát hallhatjuk meg egy-egy 

igehirdetésben, vagy amikor otthoni csendességünkben a Bibliát olvassuk. 

A múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy a hit hallásból van. Mai igénkből pedig kiderül, hogy az a jele, 

hogy Isten népéhez tartozunk, hogy hallgatunk az Ő szavára. Isten tehát szövetséget kötött népével. És ahogyan 

a ószövetségi páskabárány az újszövetségi Isten Bárányának, Jézusnak a feláldozására mutatott előre, 

ugyanúgy az ószövetség is az újszövetségre mutat előre, Jézusra. Isten az Ószövetségben adta az Ő beszédét, 

törvényét, az Újszövetségben pedig az Igéje testté lett. Nekünk, Isten népének feladata egyrészt, hogy 

hallgassuk az Igét, tekintsünk Jézusra és engedelmeskedjünk Neki, hogy ezáltal formálja, alakítsa, 

megszentelje az életünket. Így legyen! Ámen. 

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

2018. szeptember:  

19. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: 2.  Kicsoda Jézus és mi az ő személyiségének a titka. 

Előkészítő kérdések az előtérben lévő asztalon találhatóak. 

19. szerda  17.30 Női kör (páros héten) 

20. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

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

23. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

23. 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, a külső nyílászárók nagyobbik része már lazúrozva lett. 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 tudván, hogy „a jókedvű 

adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 
- Lehetőségünk nyílt arra, hogy takarító munkakörben egy férfi vagy egy nő közfoglalkoztatottként dolgozhasson 

templomunkban. A munkakör betöltéséhez szükséges a regisztrált munkanélküli státusz. A nettó közfoglalkoztatotti bér 
bruttó 81.530 Ft. Ha valaki ismer a munkakört betölteni kívánó alkalmas személyt, kérem jelezze. 

- 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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