
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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URAM, HA AKAROD, MEGTISZTÍTHATSZ! 

Igeolvasás: 4Móz 12,1-15 

Alapige: Mt 8,1-4 Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, 

és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: 

"Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se 

szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes 

elrendelt, bizonyságul nekik." 

 

A bűn vonatkozásában a csoda az, hogy ahogyan egyedül Ő, Isten képes meggyógyítani a leprát, úgy egyedül 

Ő, Isten képes gyógyítani a bűnt, és képes megmenteni a lelki poklosság következményétől, a pokoltól. 

Olyan egyszerű ez a történet Máté evangéliumából, de gyönyörűen mutatja be mindannyiunk életét. Úgy 

születünk meg, hogy Ádám révén a bűn hatalmába érkezünk e világba. És adatik néhány évtized, hogy 

felfedezhessük, hogy rájöjjünk, a bűn gyógyíthatatlan, kárhozatba visz, én pedig bűnös vagyok. És Jézus az, 

aki egyedül ebből a halálos betegségből meggyógyíthat. De ehhez el kell mondani hittel és bűnbánattal: 

Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. 
. -------- (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) -------- 

 

 

Hol Sírjaink Domborulnak. Tisztelet a Nagy Háború Hőseinek (1914-1918) 

– Szilágyi László fotókiállítása kapcsán visszaemlékezések – 

Dr Kemény Gyula ezredorvos visszaemlékezéseiből: 1) Bevág a gránát, két halott, két súlyos sebesült. Ezek közül az 

egyik jön hozzám, a másik is jönne, de nem tud, eltűnik a kukoricásban, vaskos noteszét kihajítja a zsebéből egy utolsó 

erőfeszítéssel, s eldől örökre. A notesz! Vajon miért dobta ki a halál kapujából? Tele van levelekkel a feleségétől.  Elől 

egy kép, melyen egy 25-28 év körüli asszony síró kis gyermeket, úgy egy évest tart a széken állva egy ingben, az asszony 

mosolyogva néz a fényképezőgépre. A fénykép hátulján van a szívet megindító szöveg: „Szeretett kedves barátom! Ha 

ezen fényképet nálam megtalálod, légy szíves kézhez szolgáltatni megáld érte az Isten, legalább szeretett kedves 

feleségem hadd tudja meg, hogy már én meghaltam és ő hozzá soha haza nem megyek. Utoljára csókolom én András. 

Cím: Jakab Andrásné asszonynak. Hajdú megye. Nádudvar. Sirály utca 1615. házszám.” 

2) Embereink borzalmasan néznek ki. Feldagad a lábuk, térden felül állnak a vízben. Az Isonzó nagyon megáradt, a 

környéket, az árkokat elöntötte. […] Az emberek  így csak az első Krn-Kozlák kirándulásnál álltak, ahol 8 napig nem 

volt meleg étel s bakáink a hóvizet felmelegítették, sót tettek belé s kenyérrel megitták, csakhogy valami meleget igyanak.  

[…] Molnár Ferenc gyárt otthon rettenetesen hihetetlen hadieseményeket, de ilyet még ő sem talál ki. Soha még a 

megillető adagot baka ki nem kapta az állásban. Hát a kenyér? A legfontosabb. Nem tudom, hogy mennyi jár, de egy 

napra egy fél kenyeret ritkán kap egy ember és hozzá milyet! Csupa sültelen és penészes, ha nem sültelen, akkor csupa 

kukoricamorzsa. Marékkal mérik ki s a baka tartja a sapkáját. A hadkiegészítőknél esznek, isznak, kurizálnak, és a bőrük 

soha sem lesz golyótól lyukas. Meghízva, spórolva mennek haza majd. Nincs ott hátul senki, aki a háború végét kívánja. 

Nekik csak haszon. 

Margittai Gábor-Major Anita: A Szamár-sziget szellemkatonái: Az első világháború kezdetén, 1914-ben a szerb 

hadszíntéren fogságba esett katonákat 800 kilométeren át terelték a Balkánon, majd napokig marhaszállító gőzösök 

gyomrában hánykolódtak, mire Szardíniára értek. A 85 ezres fogolytömegből végül mindössze hatezren térhettek haza, 

sokan jóval a háború befejezése után. A legtöbb hősi halott Magyarországról származott.  

A bátai Czipó István, aki 1916-ban, 17 évesen lett a nagy háború bakája, néhány szikár mondatban ír le olyan történetet, 

amelynek kitalálásához a hollywoodi forgatókönyvírók fantáziája is szegényes. Nem elég, hogy kölyökként évekig 

harcolt, többször megsebesült, de a háborút sem tudta „abbahagyni”: mivel az elcsatolt Bácskából a szerbek kilökdösték, 

elbolyongott Törökországig, majd a toborzótisztek csábítására belépett a francia Idegenlégióba, 1922-ben sikerült 



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

hazajutnia. „Közepes” – jegyezték föl életmondásához a verdiktet 1939-ben, amikor a szociáldemokraták patinás lapja, 

a Szabad Szó pályázatot hirdetett, és a beérkező munkákat a zsűri értékelte. 

Ifj. Csepinszky Béla visszaemlékezése apjáról (idézi: Margittai Gábor): Az 1914 esős őszén besorozott 

fiatalembernek hazulról, szüleitől kellett bakancsért rimánkodnia, mivel saját félcipője nem bizonyult szalonképesnek a 

sáros árkokban. A 4. isonzói csata alatt amikor egy hajóágyúból kilőtt gránát telibe találta menedéküket, elviselhetetlen 

forróságot érzett, majd elájult. Katonái kaparták ki a kőtörmelék alól. Negyvenen voltak a kavernában – egyedül ő maradt 

életben. A zágrábi kórházban tért magához, jobb oldala lebénult, gyomor- és tüdővérzése volt, megpattant hajszálerei 

miatt teste megfeketedett. „Úgy nézhettem ki, mint az ördög”, mondta később.  

2019. május: 

14. kedd 14.30 Éneklő kör 

15. szerda  14.30 Bibliaóra 

15. szerda  16.30-18 Cserkészet 

15. szerda  18.00 Női bibliakör (30-50-es korosztály) 

16. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

16. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

16. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

18. szombat 9.30-22 A Magyar Református Egység Napja Debrecenben. A program lentebb olvasható 

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

19. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

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

19. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

A Magyar Református Egység Napjának programja (2019. május 18.) 

 

Nagyszínpad, Kossuth tér 
9.30-10.00: Gyülekező – zenei felvezetés 
10.00-10.40: Ünnepélyes megnyitó 

 

10. 40 – Párhuzamos programok több helyszínen 

Nagyszínpad, Kossuth tér 
10.40-14.30: Kárpát-medencei körkép – zene, tánc, 

bizonyságtétel, missziók, iskoladráma, diakónia 

14.30-15.00: Bevonulás az istentiszteletre – Flashmob 

15.00-17.00: Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

17.00-22.00: Tánc, zene, BORUM, táncház 

Kisszínpad Déri tér 
10.40-14.30: Üstökös: Csillagpontos zenekarok döntője 

Áhítatok, beszélgetések három témában: 

Ízlésformálás, kapcsolatformálás, lélekformálás 

Népzenei színpad Kollégium első udvar 
10.40-14.30: Néptánccsoportok, népzenei csoportok 

fellépése 

Kórustalálkozó Kistemplom 
10.40-14.30: Kárpát-medencei kórustalálkozó 

Lehetőségek piaca, Kossuth tér 
10.00-22.00: Kiállítások, bemutatók, kóstolók öt 

szekcióban 
1. Missziók, szolgálatok 

2. Jézust keresem! – Milyenek a reformátusok? – 

Testvért keresek! 
3. Egyházi turizmus 

4. Református ízek, BORUM 

5. Könyvek, kiadványok 

Baltazár Dezső téri színpad 
10.40-14.30: Zenélni jöttünk 

Emlékkert 
10.00-17.00: Diakónia bemutató, gyerekkézműves 
foglalkozás 

Játszóház Péterfia utcai udvar 
10.00-17.00: Gyerekmegőrzés, játszóház, ugrálóvár 

Oratórium Kollégium 
10.40-13.30: Nőszövetségi és Presbiter Szövetségi 

találkozó 

Kálvin Terem Kollégium 
10.40-13.30: Kollégiumi Baráti kör találkozó 

Kölcsey Terem Kollégium 
10.40-14.00: Bábszínház 

Zsibongó Kollégium 
10.40-14.30: Pódiumbeszélgetés 

Egyház és kommunikáció 
A teremtésről 

A házasságról 

Egyház és közélet 

Kápolna Kollégium 
10.40-14.30: Kárpát-medencei imalánc 

Levéltári Udvar 
10.40 – 14.30 MRSZ Mentőkutyás bemutató 

 

- 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

