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

 

                      LELKIPÁSZTORI LEVÉL 
                         A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség          

                              tájékoztató levele 2019.07.07.             III. évf. 27. szám 

LELKI NÖVEKEDÉS 

Igeolvasás: Apcsel 2,37-47 

Alapige: Apcsel 17,24-25: Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek 

és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami 

nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent. Mk 10,45: Mert az embernek Fia 

sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. 

 
 
Üzenet: A helyes gyülekezeti szemlélet, hogy a minőségi növekedés a fontos, és ennek csak gyümölcse a 

mennyiségi növekedés. A helyes egyéni szemlélet, hogy Isten nem több szolgálatot, hanem átadott szívet, 

és a jelenlétében töltött időt szeretne tőlünk. Ennek eredménye a lelki növekedés. A lelkileg növekedő 

tanítványokból álló gyülekezet válik vonzóvá a világ számára. 
 

Egyházunkban általánosan tapasztalható probléma a mennyiségi szemlélet. Sokat aggódunk a gyülekezeteink 

létszámáért, olyannyira, hogy a legtöbb közösségben ez bizony bénító tényező. Görcsösen igyekszünk azon, 

hogyan lehetnénk többen, egyénileg hogyan tehetnénk többet, miközben sok esetben nem éljük meg Isten 

szabadító szeretetét, és emiatt kétségbeesettnek, vagy épp letargikusnak tűnünk, nem pedig vonzónak.   

Az Apcsel 2,37-47 az első gyülekezet példáján keresztül mutatja meg, hogy a gyülekezet helyes működését 

nem a mindenáron történő növekedés vágya, hanem a tanítványok megváltozott élete, az Úrral és egymással 

való közössége jellemzi. 

Az Apcsel 17,24-25 felszabadít bennünket a teljesítménykényszer alól, hiszen arra tanít, hogy Isten nincs ránk 

szorulva, nem a mi emberi erőlködésünk építi az egyházat, hanem az Úr maga. Az Evangélium üzenete a Mk 

10,45-tel kiegészülve az, hogy Isten nem segítséget keres, hanem segítő kezet nyújt. Nem az kell legyen a 

gondolkodásunk középpontjában, hogy tehetnénk többet Istenért, hanem hogyan töltekezhetnénk be jobban az 

Ő Lelkével, hogyan lehetnénk szorosabb kapcsolatban vele. Ez a szoros kapcsolat eredményez felszabadult, 

örömteli életet, és az ebből az örömből fakadó szolgálat lesz hiteles. Ha erre a kapcsolatra figyelünk, növekedni 

fogunk lelkileg, mint tanítványok, és ha ilyen tanítványok alkotják a gyülekezet magját, akkor az a gyülekezet 

vonzó lesz a világ számára.  

 

----- (Szolgálattevő:Dr. Illés László - lelkipásztor) ----- 



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

 
2019. július: 

10.  szerda 18.00 Női kör  (30-40-50-es korosztály számára) 

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

7. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

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

22-26. hétfő-péntek 9.00-12.00 Gyülekezeti gyermekhét – Vízre magyar! címmel.  

23-27. 
kedd- 

szombat 
  

Református Csillagpont Fesztivál az Agrártudományi Kar 

területén - 5 nap, több ezer fiatal, izgalmas előadások, minőségi 

koncertek – idén a is vár minden 14 és 34 év közötti fiatalt a Csillagpont 

református ifjúsági találkozó! 

  

   - Babamama klub, 

            - Cserkészet, Kézműves játszóház, 

            - Zenés istentisztelet,  

                        - Ifjúsági óra.   

- 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) 
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