
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ÉLET KRISZTUSBAN 

 Igeolvasás: Zsolt 56,1-13 

Alapige: Ef 3, 1-8 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya 

értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme 

megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor 

kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden 

megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem 

én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált 

ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette 

szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: hogy tudniillik a 

pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt 

részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. 

Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, 

amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem, 

minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a 

pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát.  

Kedves Testvérek! Nyugtalan nyugdíjasként is azon töprengek 

gyakran, milyen hatása van az igehirdetésnek, mennyire értik az 

emberek és mennyire 

tudunk ige szerűen, Jézus 

Krisztus követőiként 

élni. Az efézusiaknak írott levélben Pál apostol rendkívül magvas 

teológiai, dogmatikai tételeket is megfogalmaz, amelyek még 

nehezebben érthetőek, még a mai ember számára is. Az a kérdés, hogy 

miként érthették az efézusiak és a többi gyülekezetek? Bizony 

bibliaismeret, lelki érettség és mélységes hittapasztalat szükséges 

megérteni az apostoli gondolkodást.  Jézus Krisztus rabjának jelenti ki 

magát, holott éppen nagyon is földi börtönnek, a rettegett Néró 

császárnak a rabja, és emberi látás szerint biztos lehet a halálban. De ő Jézus foglya, aki biztos a feltámadásban. 

Egyenesen örömmel tölti el, hogy ő Krisztus rabja. A börtönből üzeni azt is: örüljetek az Úrban, ismét mondom, 

örüljetek! Nézőpont kérdése sok minden az életünkben. Egyszerű példákból is látszik ez. Hogyan és honnan 

nézzük az életünket? Valaki azt panaszolja, hogy már hónapok óta nem tud eljutni az édesanyjához. A másik 

testvér pedig azt mondja, hogy elmennék én, csak volna kihez. De már nincs édesanyja. Búsmagyar nézőpontja 

van néhány szomorú nótánknak: Nem tudom az életemet hol rontottam én el. Vagy: Nem ér ez az élet semmit, 

nincs örömem benne. Egyik kedves barátom román felesége mondta egyszer: nektek minden nótátokban 

temető van. Egyházi énekünk is így szól: Ez élet csak füst és pára, tova tűnik nemsokára.  

        
Október 14-én Pótor Mirjam festményei kiállításának megnyitója az istentisztelet után          (Fotók: AÁ.) 

  



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

Nézőpont kérdése az öregség és a halál is. Mennyire más nézőpontból írhatták a Jézus vígasságom  vagy 

Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név c. énekeinket. Nézőpont kérdése a gyülekezeti élet is. Sok helyen lassan 

megüresedő templomokban befele forduló, maradék kis közösségeink éldegélnek, míg Pál életcélja: menni, 

vinni, hirdetni az evangéliumot. Nélküle akár egy jeruzsálemi kis zsidó szekta maradhatott volna a kezdeti 

keresztyénség. Péter és Jakab is erre hajlottak inkább. Nézőpont kérdése az életfolytatásunk. Múlt vasárnap 

kaptam el egy televíziós megállapítást: teljesen kiveszett a keresztyénségből a halálon túli élet, vagy Jézus 

visszajövetelének reménysége. Azonban az élő keresztyénségből biztosan nem veszett ki. Manapság jellemző 

az elmagányosodás, a tudatalatti félelem, a szorongás. Jézusban élve pedig őbenne van bátorságunk és szabad 

utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12) Nézőpontunk változása hozza meg az élet új értékelését. 

Idézzük az apostolt a filippi levélből: de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak 

és szemétnek ítéltem. Sőt, most is kárnak és szemétnek ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének 

gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem...(Fil 

3,7-8) Ámen! 

------------------------------------Szolgálattevő: v. Bereczki András nyugdíja lelkipásztor ------------------------------------ 

2018. október:  

21. vasárnap 19.00 Tabajdi Ádám jótékonysági orgonakoncertje a Szent-Anna székesegyházban 

24. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: Jézus szolgálatának kezdete. Előkészítő kérdések az előtérben lévő 

asztalon találhatóak. 

25. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

25. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

27. szombat 9-14 

Egyházmegyei ifjúsági konferencia. Előadó: Czeglédi Péter Pál – hajdúbagosi lelkész. 

Téma: Te milyen szuperhős vagy? A Debreceni Református Egyházmegye 

szervezésében 

27. szombat 9-12 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, festék) 

és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth 

Wanda néni vezeti.  

27. szombat 13-14 

Pintér Béla koncert Pintér Béla magyar dalszerző-előadó, a 

hazai keresztény könnyű-zene klasszikusának számít. Öröm 

számunkra az, hogy ebben az évben már másodjára énekelhet 

templomunkban az egyházmegyei ifjúsági konferencián. 

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

21. vasárnap 10.00 

Úrvacsorás istentisztelet újbor alkalmából, párhuzamosan pedig gyermekisten-

tisztelet. Az üvegfallal elválasztott baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekek-

kel hallgatni az igehirdetést. 

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

26. péntek 18.00 
Evangélizáció a Nagytemplomban. Szolgál: Pocsai Sándor, a kárpátaljai csongori 

Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió lelkésze. Ahogy Jézus gyógyít. 

27. szombat 18.00 Evangélizáció a Nagytemplomban. Szolgál: Pocsai Sándor 

28.  vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

31. szerda  17.00 
Reformáció Ünnepi Istentisztelet a Nagytemplomban. Igét hirdet: Kondor Péter, a 

Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke 

 - Külső felújítás. Az elmúlt héten a bejárati ajtó homlokzata lett lefestve, valamint a templomot körülvevő faoszlopok 
egy része. A jövő héten szerdától délelőttönként örömmel hívjuk és várjuk mindazokat, akik a egy-két órát rá tudnak 

szánni, és ha nem esik az eső, tudnak segíteni a faoszlopok további festésében. Aki az elvégzendő munkákat támogatni 

kívánja, adományát az erre a célra kihelyezett perselybe is elhelyezheti. Az adományokat köszönjük tudván, hogy „a 
jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az évben is 

meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. Tartós élelmiszert 
gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel lehessen használni. 

- Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma felvételt hirdet, s az érdeklődő 8. osztályos gyermekeket szeretettel 

várja nyílt napjaira: október 26-án és november 16-án 13 órától. A hirdetmény a hirdetőn található. 

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