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A TEREMTŐ ISTEN HATALMA 

 

Igeolvasás:  Jób 38,3-16 

Alapige: Ézs 40,28 Hát nem 

tudod, vagy nem hallottad, 

hogy örökkévaló Isten az 

Úr? Ő a földkerekség 

teremtője, nem fárad el, és 

nem lankad el, értelme 

kifürkészhetetlen. 
 

Kedves Testvérek! Évről 

évre, szeptember utolsó 

vasárnapján kezdődik a 

Teremtés Hete. Az Öku-

menikus Teremtésvédelmi Munkacsoport célja pedig, hogy ezáltal az ünnep által minél többünk figyelmének 

fókuszába emelje a Teremtés csodáját, s hogy minél többen köszönetet mondjunk teremtő Istenünknek a 

létezésünkért, s azért, hogy Ő nemcsak megalkotott minket, hanem napról napra gondot is visel rólunk. Az 

Ézsaiás könyvéből felolvasott igéből először is kiderül, hogy az az Isten, aki teremtette a teret, az energiát, az 

anyagot, s az időt is, Ő maga örökkévaló. A másik, ami kiderül, hogy Ő sohasem fárad el, hatalmas az ereje, s 

harmadszor azt olvassuk, hogy értelme kifürkészhetetlen, azaz hatalmas intelligenciával rendelkezik. 

   
Szeptember 23-án istentisztelet után szeretetvendégség, istentisztelet előtt énektanulás  (Fotók: AÁ.) 

Ismerjük Jób könyvét, ami feltehetőleg a legrégebbi könyv a Bibliában. Talán még Mózes 1. könyvénél 

is  korábban íródott. Jób könyvének első fejezetéből megtudhatjuk, hogy Jób egy nap alatt elveszítette 

gyermekeit és vagyonát. Ezután pedig egészségét is elvesztette. Az Istent félő Jób pedig összezavarodik és 

kérdésekkel kezdi el bombázni az Örökkévalót.  

Kedves Testvérem! Voltál-e már annyira fusztrált, hogy Istent kezdted el kérdezni? Például történt 

valami a családodban, és elkezdted kérdezni: Istenem, hogy engedhetted meg ezt? Vagy történt valami a 

munkahelyeden, és azt kérdezted: Istenem, miért történhetett ez meg? Vagy jött egy súlyos betegség, mint Jób 

esetében, és azt a kérdést hoztad Isten elé: Miért 

történhetett ez az egészségemmel Uram? És 

ekkor Istent vonjuk kérdésre. De tanulhatunk 

abból, amit Jóbnak válaszolt Isten. Mert amikor 

Isten megjelenik, akkor elkezd Jóbhoz beszélni. 

De valami érdekes dologra figyelhetünk fel. 

Isten Jób egyetlen feltett kérdésére sem ad 

választ. Tulajdonképpen Isten kezd kérdéseket 

feltenni Jóbnak. Kb. 70 kérdést tesz fel Jóbnak, 

olyan kérdéseket, amiket Jób nem tudott 

megválaszolni, mert nem tudta rá a választ. 



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

Isten ezt mondja Jóbnak: Én kérdezlek, te meg oktass engem! Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? 

Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? 

Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és 

ujjongtak mind az istenfiak? (Jób 38,3-7) Hatalmát mutatva mondja Jóbnak Isten: Nézd csak a behemótot, a 

melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör! Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő 

erősségét hasának izmaiban! Kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. 

Csontjai érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak. Az Isten alkotásainak remeke ez. (Jób 40,15-19)  

Isten ezzel azt akarja megtanítani Jóbnak, hogy a te igazi problémád nem az, ami az életedben történik, 

hanem az igazi kérdés az, hogy te hogyan tekintesz Istenre. Kedves Testvérek! Ha mi úgy tekintünk Istenre, 

hogy Ő nem létezik, vagy ha létezik is, de nincs ereje, nem törődik velünk, akkor a problémáink igazán naggyá 

tudnak nőni. De ha elhisszük azt, hogy Isten hatalmas, bölcs és örökkévaló, aki szavával teremtette és fenntartja 

a mindenséget, akkor tudhatjuk, hogy számára nincs lehetetlen, akkor a mi problémáink eltörpülnek Előtte, a 

mi problémáink Hozzá képest semmit nem jelentenek, s az életünket Rá merjük bízni egészen. 

Kedves Testvérem! Milyennek látod Te Istent? Tudsz-e úgy tekinteni Rá, mint hatalmas Teremtő és 

Gondviselő Úrra? Aki a világmindenség Alkotója, s akinek hatalma végtelen, bölcsességének mélysége 

beláthatatlan, s Aki velünk van és támogat minket, mert szeret. Tekints Rá így, és tapasztald meg az Ő erejét, 

bölcsességét és szeretetét! Így legyen. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 
2018. október:  

Szept 30. vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

2.  kedd  18.00 Presbiteri gyűlés 

3. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: Jézus születése és nevelkedése. Előkészítő kérdések az előtérben lévő 
asztalon találhatóak. 

3.  szerda  17.30 Női bibliakör (páros héten) 

4. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

4. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

6. szombat 15-18 Ifjúsági vezetők találkozója 

6. szombat 9-16 Cserkész őrsvezetők találkozója 

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

7. vasárnap 10.00 
Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal elválasztott 

baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az igehirdetést. 

7. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

12.  péntek 17.00 

Filmklub - A szív bajnokai Michael Oher-t, a hajléktalan 

fekete bőrű diákot nem akarja átvenni a jó hírű gimnázium, 
mivel a teszteken nagyon rosszul teljesít. Senki nem tudja 

róla, hogy az anyja drogfüggő, az apját pedig megölték. 

Amikor a kis S.J. összebarátkozik vele, édesanyja  felkarolja 

és befogadja a családjukba. Michaelről hamarosan kiderül, 
hogy nem is olyan ostoba, ráadásul remek focista. A család 

mindent latba vet, hogy a fiú életét rendbe hozza, és örökbe fogadják őt. 

14. vasárnap 11.00 
A Pótor Mirjam festményeiből és kerámiáiból álló kiállítás megnyitója. 
Közreműködnek: Kertész Dóra (hegedű) és Gajdácsné Kanyó Emese (gordonka). 

20. szombat 
9.00-
12.00 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok 

(rézlemez, festék) és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. 

A tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda néni vezeti. A tanfolyam 
végén az elkészített alkotásokból kiállítást rendezünk, 

melynek időpontja: december 16. A megnyitóra az 

istentiszteleten, a hirdetések után kerül sor.  

 - Közadakozást hirdetünk külső felújításra. Az alábbi külső munkákat tervezzük: templom külső festése, 

nyílászárók külső lazúrozása, galambpiszok eltűntetése és galambtüskék felhelyezése. A munkák már 

elkezdődtek, a külső nyílászárók nagyobbik része már lazúrozva lett, és a galambpiszok sterimóval le lett 

mosva.  Aki az elvégzendő munkákat támogatni kívánja, adományát átutalhatja számlaszámunkra (11738008-

20899125 – Tárgymező: Felújítás), befizetheti a kihelyezett csekken, vagy az erre a célra kihelyezett perselybe 

is elhelyezheti. Az adományokat köszönjük tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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