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

Igeolvasás: Péld 2,1-10 Fiam, ha megfogadod mondásaimat, 

és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a 

bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha 

bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy 

keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett 

kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az 

istenismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és 

értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, 

pajzsot a feddhetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, 

és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a 

törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség 

költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 

Alapige: Mt 13,45-46 Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy 

nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt." 

Kedves Testvérek!  Volt egyszer régen egy király, aki kora szakása szerint udvari bolondot tartott. Ennek joga 

volt ahhoz, hogy megmondja az igazat a királynak és a fejedelmeknek akkor is, ha az rosszul vagy keserűen 

esett is nekik. Egyik nap a király egy arany csengettyűvel ellátott ezüst bohócpálcát ajándékozott a 

bolondjának, és azt mondta: "Biztosan te vagy a legnagyobb bolond a világon. Ha egyszer egy nálad is nagyobb 

bolonddal találkozol, annak add tovább ezt a pálcát."  

A bolond évekig használta a kis botot - egészen addig, amíg megtudta: halálán van a király. Akkor 

szökdécselve bement a szobájába és azt mondta: "Királyom, hallom, hogy nagy utazásra akarsz menni." "Nem 

akarok, muszáj" - válaszolta a király. "Óh, muszáj. Van tehát mégis egy olyan földi hatalom, amely fölötte áll 

a legnagyobbaknak is. - De biztosan nem sokára visszatérsz." "Nem", nyögött a király. "Ahova én utazom, 

onnan nem tért vissza senki." "Nahát, nahát" - vélte a bolond higgadtan -"akkor biztosan jól felkészültél erre a 

hosszú útra. Bizonyára gondoskodtál arról, hogy királyi módon fogadjanak abban az országban, amelyikből 

nem lehet visszatérni." A király csak csóválta a fejét. "Ezt elmulasztottam. Nem szakítottam elég időt arra, 

hogy felkészüljek erre az utazásra." - "De hát biztosan tudtad, hogy eljön a pillanat, amikor útra kell kelned." 

"Igen, tudtam én ezt, de ahogy mondtam, nem szántam időt arra, hogy megfelelően törődjek a felkészüléssel."  

Akkor a bolond letette a pálcáját a király ágyára, és azt mondta: "Egyszer megparancsoltad, hogy annak adjam 

ezt tovább, aki még tőlem is nagyobb bolond. Király, vedd a pálcát! Tudtad, hogy az örökkévalóságba kell 

térjél, és tudtad, hogy nem lehet onnan visszatérni. És mégsem gondoskodtál arról, hogy feltáruljanak előtted 

az örökkévalóságba vezető ajtók. Király! Te vagy a legnagyobb bolond!" (Forrás: Jürg Birnstiel: Temetési 

prédikációk)  Jézus Krisztus azért jött a mennyből a földre, hogy feltáruljon előttünk e földön a mennybe vezető 

ajtó. Számos tanítása kezdődött így, ahogyan a ma felolvasott ige is: Hasonló a mennyek országa…. Ő azt 

szeretnénk, ha rátalálnák a mennyre úgy, mint ahogy a gyöngykereskedő is a nagy értékű gyöngyre.   



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

  
2019. szeptember 1-én úrvacsorás istentisztelet újkenyér alkalmából           (Fotó: AÁ.) 

   
Az elmúlt hét felújítási munkái: Kerítésoszlopok betonozása, Bobcat-tel tereprendezés, törmelék elszállítása 

    
Alsó szint körbeszigetelése 10cm-es ásványgyapottal, külső tető rázsindelyezése, asztalosmunkák (új élvédők 

felhelyezése, bejárati ajtóba 5pontos zár szerelése) 

Szept. 11. szerda 14.30 Bibliaóra 

Szept. 12. csütörtök 10.00 Babamama klub 

Szept. 13. péntek 13.00 
Kovács Gyula testvérünk halála alkalmából búcsúistentisztelet 

templomunkban 

Szept. 14. szombat 13.00 Cserkésztoborzás 

Szept. 15. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

Szept. 15. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

Szept. 15. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Szept. 28. szombat délután Kézműves játszóház 

Szept. 29. vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Okt. 13. 
vasárna

p 
10.00 

Felújításért hálaadó istentisztelet Az Igét hirdeti: Dr. Fekete Károly - 

püspök úr. Köszöntőt mond: Vad Zsigmond esperes úr. A hálaadó 

istentisztelet utáni svédasztalos vendéglátásra (a templom alsó szintjén) 

természetbeni (hideg-, melegétel, édes-, sóssütemény, üdítők) és pénzbeli 

adományokat (a kis perselybe a belső kis asztalon) gyűjtünk. 

Az elmúlt héten álltunk meg Veres Csaba Zoltánné sz. Kádár Adél, e földön 53 évet élt testvérünk 

ravatalánál. Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk a gyászoló hozzátartozók számára. 

- Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Kovács Gyula testvérünk az elmúlt héten elhunyt. Búcsú-

istentiszteletére szeptember 13-án pénteken, 13 órától kerül sor templomunkban. A búcsúalkalomra a 

gyászoló család koszorúmegváltást hirdetett meg, amelyet a család a felújítási munkákra kíván fordítani. 

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

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

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

mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

