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

Igeolvasás: 2Pt 3,10-15 

Alapige: 2Pt 3,17-18 Ti tehát szeretteim, mivel 

előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az 

elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és 

saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi 

Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 

Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban! 
 

Kedves Testvérek! Advent 3. vasárnapja van, s 

egy olyan igét olvastam fel, amely igazi adventi 

ige, hiszen Krisztus 2. eljövetelére készíti a 

hívőket. A felolvasott ige előtt néhány verssel a 

3. rész 10. és 13. versei így szólnak: De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek 

recsegve - ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. De új 

eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Majd úgy folytatja a szerző a 14. versben: 

Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon 

benneteket békességben.  

             
                           Dec. 9-én a gyermek-istentiszteleten járt a Mikulás           

Péter apostol megerősít minket abban a bizonyosságban, hogy Jézus visszajön, és akik hisznek Benne, 

azokat magához veszi a mennyei dicsőségbe, akik pedig visszautasítják Őt, azokra az örök büntetés vár. Amíg 

tart a kegyelmi idő, addig van lehetőség dönteni Mellette, de a kegyelmi idő az Ő második eljövetelekor lejár. 

És amilyen állapotban talál valakit Jézus Krisztus második eljövetele, abban az állapotban folytatódik az élete. 

Vagy örök dicsőség Jézussal, vagy örök szenvedés Jézus nélkül.  

Levele végén Péter arról ír, hogy addig mi a hívők 

feladata: 

1) Szilárdan meg kell állni a hitben. Egy 

fához lehetne hasonlítani ezt. Lehet, hogy vihar tépi, 

szél cibálja, de mégis erősen áll, mert a gyökerei 

mélyre nyúlnak. Azt írja Péter, hogy vigyázzatok, 

[…] saját biztos meggyőződéseteket el ne 

veszítsétek! Legyen erős a hitetek, szilárd a 

meggyőződésetek! 

2) Legyen ellenálló képességetek! 
Ugyanakkor az apostol azt is leírja, hogy 

vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne 

sodorjanak! A világ ma is el akarja sodorni a hívőt, 

és nem könnyi a sodrással szemben haladni egy 

családban, egy közösségben, egy munkahelyen.  



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

Ahogyan a vihar is a fát „el akarja ferdíteni” az egyenes tartásától, úgy akarják az elvetemültek is elferdíteni a 

hívő ember útját.  

3) Végül Péter a következőre bátorít: növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 

Krisztusunk ismeretében. Így is mondhatnánk: Növekedjetek Krisztusban! Ahogyan a fa is teszi: növekszik. 

Lefelé a hívő gyökerei egyre jobban kapaszkodjon meg Jézusban, felfelé pedig váljon egyre terebélyesebbé, 

adjon hűs árnyékot, és ha gyümölcsfa, gyümölcsözzön. A Jn 17-ben, Jézus főpapi imájában ezt olvassuk: „Az 

pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." 

Megismerni Jézust úgy lehet, ha egy életközösségben élek Vele. Ahogy a mondás is tartja: Lakva ismerszik 

meg az ember, vagyis lakva ismeri meg az egyik ember a másikat, egy életközösségben, egy fedél alatt. Jézus 

is úgy jelenti ki magát egyre inkább számunkra, ha együtt élünk Vele. A Jn 14,21-ben Jézus elmondja, hogy 

kinek jelenti ki magát, ki ismerheti meg Őt egyre jobban: "Aki ismeri és megőrzi parancsaimat, az szeret 

engem. Én is szeretem azt és kijelentem magamat annak."  

 A világ megy az orra után, és közben telnek a napok, évek, és minden óra közelebb visz minket Jézus 

Krisztus dicsőséges második megjelenéséhez. Ezért mondja nekünk a mi Urunk ma is: Mivel előre tudjátok 

ezt, vigyázzatok, legyen bennetek szilárd állóképesség, legyen bennetek ellenálló képesség minden gonosz 

csábítással szemben, és szép csendesen, de feltartóztathatatlanul növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk 

Jézus Krisztus megismerésében.  

 Azért született meg az Úr Jézus karácsonykor, hogy egy állandó adventi várakozás legyen ott az 

életünkben. És amíg várjuk Őt, 1) szilárdan álljunk meg a hitben, 2) legyen ellenálló képességünk 3) és 

növekedjünk Őbenne. Így legyen. Ámen. 
-------------------------------------------- Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------- 

2018. december: 

18. kedd 14.30 Éneklő kör 

19. szerda  14.30 Bibliaóra 

20. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

21. péntek 14.30 

Filmklub – A tökéletes ajándék c. film A film egy 

amerikai kisvárosban játszódik, ahol a nagyobb cégek 

és városi szervezetek már-már keresztes hadjáratot 

folytatnak a karácsony ünnepe ellen. Ebbe a – kissé 

didaktikusan – romlott városba érkezik Jess, a 

„csavargó”, aki felajánlja egy útjába eső templom 

lelkészének, hogy segít felépíteni a betlehemi istállót, cserébe pedig nem kér mást, 

csak egy kis zugot, ahol meghúzhatja magát.  

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

23. vasárnap 10.00 

Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

Az istentisztelet végén a templomunkban működő cserkészcsapat 

bemutatkozására, betlehemes műsorára és a betlehemi láng 

továbbadására  kerül sor. 

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

24. hétfő 17.00 Szenteste - istentisztelet 

25. kedd 10.00 Úrvacsorás istentisztelet karácsony első napján 

26. szerda 10.00 Istentisztelet karácsony második napján 

31. hétfő 17.00 Óévzáró istentisztelet 

Jan. 1. kedd 10.00 Újévnyitó istentisztelet 

- 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. 

- Hirdetem, hogy jövő héten december 21-én pénteken 12.30-tól veszünk végső búcsút Kotormán Imréné sz. 

Kelemen Jolán, e földön 73 évet élt testvérünktől a debreceni Köztemető I-es számú ravatalozójában.  

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

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy a „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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