
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ANYÁK NAPJA     -   TEGYÜK GYERMEKEINKET ISTEN KEZÉBE! 

Igeolvasás: 2Móz 2,1-10 

Alapige: Zsid 11,23-27 Hit által rejtegették 

Mózest születése után három hónapig 

szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és 

nem féltek a király parancsától. Hit által 

tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a 

fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább 

választotta az Isten népével együtt a 

sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való 

gyönyörűségét, mivel nagyobb 

gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél 

a Krisztusért való gyalázatot, mert a 

megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki 

látja a láthatatlant. 
Kedves Testvérek! Nagy szeretettel köszöntöm ezen a szép anyák-napi vasárnapon az édesanyákat, nagymamákat, 

dédnagymamákat! Ma az anyákat ünnepeljük, akik a legszebb, s egyben talán a legnehezebb feladatot végzik az 

életben. Az anyai szeretetért, odaadásért adunk ma hálát, amely kész küzdeni a végsőkig is gyermekéért, amely kész 

áldozathozatalra is és inkább önmagáról is lemond, csakhogy a gyermekének, unokájának jobb legyen. Mai 

istentiszteletünkön ezért én is egy édesanyáról szeretnék beszélni, akinek áldozatos szeretete, gondviselése minket 

is tanít. Az volt a neve, hogy Jókebed. Férjével, Amrámmal együtt Egyiptom földjén élt és zsidó rabszolga volt. A 

zsidók már 400 éve éltek ott, és nagyon megszaporodtak. Sok gyermekük volt, gyorsan növekedett a számuk, s az 

egyiptomi fáraó attól félt, hogy létszámbeli növekedésük miatt veszélyt jelentenek az országra, például egy külső 

ellenség támadása esetén máshoz pártolnak. Ezért vissza akarta szorítani a zsidók létszámát, s először nagyon 

kemény munkaterhet helyezett a vállukra. Rengeteget kellett dolgozniuk. Nehéz volt a megélhetésük. De ettől még 

ugyanúgy növekedett a számuk, mint előtte. Ezután a fáraónak az az ördögi terve támadt, hogy az egyiptomi 

bábáknak megmondta, hogy ha egy zsidó asszony fiút szül, a Nílus vizébe kell dobniuk a bábáknak a csecsemőket, 

ezzel megölve őket. Az egyiptomi katonák pedig a zsidók háza előtt hallgatóztak, hogy van e gyermeksírás. Korabeli 

leírások szerint arra is képesek voltak, hogy síró kisgyermeket vittek magukkal, hogy az felsírja az esetleg elrejtett 

zsidó gyermeket, hogy aztán meggyilkolhassák őket. 

Vajon miért olvastam fel ezt a történetet? Vajon ma ki akarna csecsemőket megölni? Vajon nem eltörölték 

azóta a rabszolgaság intézményét? Vajon nekünk szól ma ez a történet sok ezer év múlva? Én úgy gondolom, hogy 

sokat változott azóta a világ, de alapjában véve ma is igaz az, hogy ma sem egyszerű az emberi élet és a 

gyermekvállalás. Ma is éjt nappallá téve kell dolgozni a megélhetésért. Ma már másfajta rabszolgaság létezik, de a 

rabszolgaság modern formái országunkban is jelen vannak. És ma is ezerféle ideológia hirdeti, hogy ne vállaljunk 

gyermeket. És valóban sokan felteszik a kérdést, hogy egy ilyen kegyetlen világra mi végre szüljek gyermeket? De 

sokan vannak olyanok is, főként a Nyugat-Európai kultúrára jellemző ez, de már nálunk is, hogy azért nem szülnek 

a nők gyermeket, mert féltik a testüket. Ott Egyiptomban azután ölték meg a gyermekeket, miután megszülettek. S 

ugyan mi nem gyilkolunk csecsemőket, de egy tavaly megjelent cikk címe szerint, közel minden 4. magzatot 

abortálnak ma Magyarországon. 2010-ben ez a szám 40 ezer volt évente, 2017-ben sikerült 30 ezer alá vinni. Ez 

naponta kb. 80 abortuszt jelent, tehát naponta 2 iskolai osztályt. 

Úgy gondolom tehát,  hogy ez az ősrégi történet tehát rólunk is szól, mert ugyan ma mások már a 

körülmények, de végeredményben maga a cselekmény ugyanaz. Ma sem könnyű a gyermekvállalás. Az itt lévő 

édesanyák jól tudják ezt. És jól tudta ezt Jókebed is. Ő is látta, hogy a környezetében születendő fiúgyermekeket 

viszik a Nílusba, de férjével együtt mégis vállalja harmadik gyermekét. Vállalja hittel és Istenbe vetett bizalommal, 

pedig minden jel a gyermekvállalás ellen mutat. Mára annyi olyan új fogalom kering a közbeszédben, mint 

születésszabályozás, család-, illetve gyermektervezés. Maguk a fogalmak is arról beszélnek, arra biztatnak: Ne 

vállalj gyermeket. Vagy ha megfogan is, még ott van az abortusz lehetősége. Jókebed nem figyelt erre. Istenbe 

vetett hittel tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka. És mikor észrevette, hogy a szíve alatt új élet dobog, boldog volt, 

és miután megszületett gyermeke, hittel őrizte, védte őt. Nem engedett az életellenes erőknek! Ezért olvassuk a Zsid 



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

11,23-ban: „Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a 

gyermek, és nem féltek a király parancsától”  

Jókebed 3 hónapig tudta elbujtatni kisfiát! Milyen kevés idő ez a 3 hónap Mózes 120 évéhez képest. És 

milyen kevés idő az emberi lélek örökkévalóságához képest. De ezután a szülői kéz már nem volt elég arra, hogy 

megtartsa a gyermeket. Már olyan erős hangja lehetett, hogy tovább nem tudták rejtegetni. Nagyobb kézre volt 

szükség. Nagyobb oltalmazó erőre volt szükség, hogy a kisfiú életben maradjon, megtartasson. Szülei pedig Istenre 

bízták gyermeküket. Egy kosarat készítettek, amit bekentek szurokkal, s fedelet tettek rá, s rátették a Nílus vízére. 

Az a héber szó, ami az eredeti szövegben szerepel, csupán két alkalommal van benne az Ószövetségben. Először 

Nóé bárkájára használja a Szentírás, és most Mózes esetében. És ahogyan a bárka is a szabadulás eszköze volt, úgy 

válik Isten kezében a szabadulás eszközévé ez a kis kosár, mert általa a kisfiú élete megmenekül. 

Kedves Szülők! Mit tanulhatunk Jókebedtől? Azt, hogy Jókebed és Amrám elismeri, hogy az ő kezük már 

nem elég erős ahhoz, hogy megtartsák gyermekük. Erősebb kézre van szükség: Isten kezére. Nem elég a 

gyermekvállalás, a sok áldozathozatal. Be kell látnunk azt is, hogy nekünk csak néhány év adatik, amíg a 

gyermekeink úgymond a mieink. De aztán felnőnek. Utána már nem tudjuk őket megtartani. A megtartásukhoz 

erősebb kézre van szükség: Isten kezére. Ez az Istenben hívő édesanya az Isten kezébe tette le három hónapos 

korában gyermekét. És a kis kosárban, a kis bárkában maga Isten őrizte őt. És ez mindig a hit csodája. Mert ha rá 

merjük bízni magunkat hittel Isten kezére, s azután gyermekeinket, unokáinkat is, megtapasztaljuk azt, hogy Isten 

hordoz minket. Megtapasztaljuk, hogy igaz Jézus ígérete: "Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert 

senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn. 10,28) Ámen. -------- (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) -------- 

   
Egyházlátogatás (04.25), zenés istentisztelet (04.28), Dancsó Zoltán szolgálata (04.28)   (Fotók: AÁ.) 

2019. május: 

7. kedd 14.30 Éneklő kör 

8. szerda  14.30 Bibliaóra 

8. szerda  16.30-18 Cserkészet 

9. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

9. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

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

10. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

10. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

11. szombat 17.00 

A Debrecen Dixieland Jazz Band gospel 
koncertje templomunkban His eye is on the 

sparrow (Isten számon tartja a verebeket - Mt 

10,29-31) címmel. A belépés díjtalan. 
Adományokat elfogadunk. Kapunyitás: 16.20-tól. 

12. vasárnap 10.00 
Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. Az istentiszteletet az Európa 

Rádió is közvetíteni fogja még aznap 15 órától a 94,4 MHz-en. 

12. vasárnap 10.50 
Hol sírjaink domborulnak címmel Szilágyi László professzor fotókiállításának 

megnyitása. Tisztelet a Nagy Háború Hőseinek (1914-1918)  

18. szombat 9.30-22 A Magyar Református Egység Napja Debrecenben. Program: hirdetőn, honlapon. 

- Istentiszteletünk kezdetén megkereszteltük gyülekezetünk tagjainak Lapis Viktornak és Lapis-Tihor Beátának 

harmadik fiát, Dánielt, valamint Dobi Lajos és Dobiné Debreceni Lilla első gyermekét, Lajost. 
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

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

Céladakozást hirdettünk meg parkosítási munkákra a templom körül. 
 

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

 fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502 Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

http://www.furediut.hu/
mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

