
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON – 2019-BEN IS 

Igeolvasás: Jn 1,19-29 
Alapige: Mt 28,20: „Íme, én veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig." 

Kedves Testvérek! A sport szinte mindig a 

győztesekről szól, az ő sikereik, örömük mindent 

elhomályosít. Pedig olykor a kevésbé szerencsések 

is legalább olyan bajnokok, mint akik végül 

győzedelmeskednek. Erre mutathat jó példát Derek 

Redmond barcelonai szereplése. A brit atléta 

esélyesként várta az 1992-es nyári olimpia 400 

méteres síkfutó versenyét, ahol a vetélytársak közül 

is sokan éremesélyesnek gondolták őt. Az első 

futás alkalmával övé volt a legjobb időeredmény 400-on, majd saját negyeddöntő futamát megnyerve készült 

az újabb futásra, immáron a legjobb tizenhat között. Az elődöntőben azonban drámai események történtek, a 

hosszú egyenesben ugyanis Redmond futás közben elszakította a combizmát. A futam véget ért, majd a kamera 

megakadt az olimpiai álmait sirató, a földre térdelő Redmondon.   

           
    Január 6-án, az újév első vasárnapján Dr. Pótor Imréné Beregszászi Erzsébet szolgált köztünk       (Fotók: AÁ.) 

A felolvasott bibliai történet arról ad hírt, hogy Jézus nyilvánosan kezdett tanítani. S kívánom, hogy 

hadd legyen őszinte kérésünk az, hogy minket is ebben az új évben Jézus személyesebben és elkötelező módon 

tudjon tanítani, megszólítani, és mi pedig legyünk tanításának hűségesebb hallgatója és megtartója Szentlelke 

által. Adja meg az Úr, hogy minden igehirdetésben és bizonyságtételben az Úr üzenetét tudjuk meghallani és 

megérteni. 

    
Derek Redmondot élete legnehezebb perceiben édesapja segítette – A megtört sportoló azonban előbb 

elküldte a hordágyat hozó segítőket, majd egyik pillanatról a másikra felállt, fél lábon sántikálva pedig folytatta 

a versenyt. "Nem akartam hordágyon végezni, be akartam fejezni a versenyt" - mondta utólag. A kanyarban 

egy rövidnadrágos, pólós, idősebb úriember ugrott be a nézőtérről, akit a tétova biztonságiak sem tudtak 

feltartóztatni. Mint utólag kiderült, Redmond édesapja volt az, aki a fizikai és lelki fájdalomtól síró fiát szerette 

volna támogatni. Bár az édesapa próbálta a folytatásról lebeszélni, Derek mindenképpen célba akart érni, így 



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

végül egymást átkarolva együtt bicegtek át a célvonalon. "Büszkébb vagyok most a fiamra, mint ha megnyerte 

volna az olimpiát" - mondta az esetről az édesapa. A barcelonai stadion 65.000-es közönsége felállva, 

vastapssal jutalmazta a kitartás és az olimpiai szellemiség különleges pillanatát.   
Azt hiszem, jól gondolom, hogy egy kicsit mindnyájan hasonlítunk Derek Redmondhoz, Elindulunk az 

életben hatalmas álmokkal és nagy reményekkel. Gyermekként még nagyon sokat álmodik az ember a jövőről. 

Amikor a gyerekek játszanak, mindig saját magukat képzelik a főhősök szerepébe. Rendkívüli sikereket 

aratnak, hol ebben, hol abban a szerepben. Fantáziájuk pillanatok alatt új és új kalandra röpíti őket, és semmi 

sem lehetetlen előttük. Majd ahogy növekednek, megszerzik az első sérüléseket és sebeket. Aztán egy ideig 

akadálytalanul haladnak előre, de megint érik őket újabb sérülések. És ezek a sérülések egyre jobban lelassítják 

haladásukat. Sőt, el-eltűnik kezdeti lelkesedésük. És vannak, akiknek a lelkesedése már elveszett. Ők nem is 

remélik, hogy célba érnek ezen a versenypályán. 

Máté evangéliumának 1. részében ezt olvassuk: „íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit 

Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. Majd evangéliuma utolsó részében leírja Máté Jézus 

ígéretét: „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Ez az ígéret csodálatos módon, mint egy keret 

található meg Máté evangéliumában: Isten velünk. S ez az ígéret csodálatos módon körülfogja a mi életünket 

is, hiszen ígéret hangzik el a mi életünk felett is: velünk az Isten.  

Kedves Testvérem! Talán nem látod mindig, de hidd el, hogy Isten, a mennyei Atya ott van, ahogy 

Derek Redmond édesapja is ott volt a hatalmas tömegben, a stadion lelátóján. Mi nem vesszük észre a 

tömegben, de Urunk figyel minket, figyelemmel kíséri a futásunkat, ahogy néha ember feletti erővel küzdünk 

azért, hogy célba érjünk. Ő nem ígéri azt, hogy elkerüljük a küzdelmeket, a fájdalmas sérüléseket. De azt ígéri, 

hogy velünk van. És így látja azt is, ha elesünk, mert megsebez az élet. Vegyük észre, hogy Urunk ilyenkor 

rohan oda hozzánk, hogy legyen kire támaszkodnunk, és biztosan a célba érjen életünk. Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

 
2019. január: 

15.  kedd 14.30 Éneklő kör 

16. szerda  14.30 Bibliaóra 

17. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

17. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

18. péntek 16.30 Filmklub - Az igazi csoda 

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

20.  vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

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

20. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. 

- Hirdetem, hogy 2019. január 3-án elhunyt Ákos Istvánné sz. Szilágyi Erzsébet. Elhunyt gyülekezeti tagunk 

temetésére január 17-én, csütörtökön 11 órától kerül sor a Debreceni Köztemetőben.  

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

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