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MESTER, HOL LAKSZ? 

Igeolvasás:  Mt 25,34-40 

Alapige: Jn 1,38-39A  Jézus pedig hátrafordulván és látván, 

hogy követik azok, monda nékik: Mit kerestek? Azok pedig 

mondának néki: Mester, hol laksz? (Károli fordítás) 

Kedves Testvérek! Egy történettel szeretnék elmondani: Egy nap 

a szívsebész, azt mondta az operálandó kisfiúnak: - Holnap 

reggel - kezdte a sebész - ki fogom nyitni a szívedet. - Ott fogod 

találni Jézust - vágott közbe a fiú. A sebész bosszankodva 

felnézett. - Fel fogom vágni a szívedet - folytatta -, hogy lássam, 

mennyi károsodás történt. - De amikor felnyitod a szívemet, 

Jézust fogod ott találni - mondta a fiú. A sebész a szülőkre 

tekintett, akik csendben ültek. - Miután látom, hogy mennyi 

károsodás történt, vissza fogom varrni a szívedet és a 

mellkasodat, és eltervezem, mi a következő lépés. - De ott fogod 

találni Jézust a szívemben. A Biblia azt mondja, hogy Ő ott él. 

Minden zsoltár azt zengi, hogy Ő ott él. Ott fogod találni Őt az 

én szívemben. A sebésznek elege volt. - Majd megmondom 

neked, mit fogok találni a szívedben, sérült izmokat, gyenge vérellátást, és elvékonyodott érfalakat. Ez után el 

fogom tervezni, hogy tudlak meggyógyítani. - Jézust is ott fogod találni, Ő ott él- mondta a fiú.... 

       
Szeptember 30-án istentisztelet után szeretetvendégség, esti zenés istentisztelet   (Fotók: AÁ.) 

A sebész műtét után leült az irodájában, és magnószalagra vette a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit, 

gondolatait: sérült főütőér, sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás. Nincs remény a szívátültetésre, 

nincs remény a gyógyításra, kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban feküdni. Prognózis: - itt kis 

szünetet tartott - egy éven belül halál. Megállította a magnót, de még volt mit mondania. - Miért? - kérdezte 

hangosan. Miért tetted ezt? Te juttattad őt ide! Te okoztad neki ezt a gyötrelmet, és Te kárhoztattad őt korai 

halálra! Miért? És akkor az Úr válaszolt neki: - A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a te 

nyájadhoz tartozzon, mert, ő az én nyájamnak tagja, és az lesz örökké. Itt az én nyájamban nem lesz fájdalom, 

olyan jólétben lesz része, amit te el sem tudsz 

képzelni. Szülei egy napon találkozni fognak vele 

és ~ok is megismerik a békességet és az én 

Nyájam gyarapodni fog. A sebész ingerültsége 

meg ennél is hevesebb volt. - Te teremtetted ezt a 

fiút, Te teremtetted ezt a szívet! Meg fog halni 

hónapokon belül. Miért? Az Úr válaszolt: - A fiú 

az Én bárányom, vissza fog térni az én nyájamhoz, 

amint elvégezte küldetését. Én nem azért küldtem 

az én bárányomat a nyájadba, hogy elveszítsem, 

hanem azért, hogy egy másik elveszett bárányt 

megmentsen. A sebésznek csak könnyezett...  

http://szentiras.hu/UF/Mt25


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

A sebész odaült a fiú ágya szélére. A szülők vele szemben ültek. A fiú felébredt és suttogva kérdezte: - 

Kinyitottad a szívemet??? - Igen - mondta a sebész. - Mit találtál? - kérdezte a fiú. - Megtaláltam Jézust - felelte 

az orvos. 

 A Máté evangéliumából felolvasott igében arról olvasunk,  hogy van két tanítvány, akik keresik Jézust, 

s végül megtalálják Őt. Keresztelő János két tanítványáról van szó, akik először szegődnek Jézus nyomába és 

meg is szólítják Őt, mondván:  Mester - hol laksz? Jézust rögtön észrevette, hogy azért kérdezik tőle ezt, mert 

ennek a két embernek komoly a szándéka. Ezek az emberek meg akarnak győződni, arról, hogy az-e hát igazán 

Jézus, akinek ők hiszik? Jézus az ilyen keresést mindig nagy örömmel fogadta, akkor is, meg most is. Mester, 

hol laksz? - kérdezték tőle akkor azok a tanítványok. A modern ember pedig azt kérdi, hogy hol van Jézus? 

Hol találhatom meg Őt, hol találkozhatok Vele? És Jézus akkor is, most is, és most is ugyanazt válaszolja 

minden Őt keresőnek, a réginek, meg a mainak is: “Jöjj és lásd meg!”  

Például rögtön ott van a kijelentése, amikor azt mondja: Veletek maradok minden napon, a világ 

végezetéig. (Mt 28,20) Tehát hol van Jézus? Velünk van. Úgy mondhatnánk, hogy itt van mellettünk. S Ő a 

szívünkben akar élni. Az is igaz, ha azt mondom, hogy most is itt van. Azt kívánom, hogy ezt érezzük mi is 

életünk minden napján, hogy Jézus velünk van, s ott él a szívünkben. Ámen. 

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

 
2018. október:  

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

találhatóak. 

11. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

11. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

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  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

14. vasárnap 10.00 
Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal elválasztott baba-

mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az igehirdetést. 

14. vasárnap 11.00 
A Pótor Mirjam festményeiből és kerámiáiból álló kiállítás megnyitója. Közreműködnek: 

Kertész Dóra (hegedű) és Gajdácsné Kanyó Emese (gordonka). 

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

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.  
27. szombat 9-15 Egyházmegyei ifjúsági konferencia 

27. szombat 13.00 

Pintér Béla koncert 

Magyar dalszerző-előadó, a hazai keresztény könnyű-

zene klasszikusának számít. Öröm számunkra az, hogy ebben 

az évben már másodjára énekelhet templomunkban az 

egyházmegyei ifjúsági konferencia keretén belül. 

27.  vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

 - 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. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 
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