
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 2019.09.15             III. évf. 37. szám 

AZ ÚR JÉZUS FŐPAPI IMÁDSÁGA  

Alapige: János 17,1-5 Miután ezeket 

mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így 

szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg 

a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen 

téged, mivel hatalmat adtál neki minden 

halandó felett, hogy mindazoknak, akiket 

neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az 

örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül 

igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 

Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a 

földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, 

Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett." 

A főpapi imádság Jézusnak az utolsó vacsora alkalmával mondott imája, amely az utolsó abból a 3 egymás 

után következő búcsúbeszédből, amelyben János az Úrnak övéivel töltött utolsó óráit a maguk mélységében 

elénk tárja (13,31–14,31; 15; 17). Az ünnepélyes imádság összekapcsolja és egybefogja a két első beszédet, az 

Urat magasztalva. A főpapi ima tanúsítja, hogy Krisztus az egyetlen főpap szerepét tölti be, az összes hívő 

embert képviseli: a ma élőket éppúgy, mint az ezután élőket az Atya előtt, és mindenkiért közbenjár. Főpapi 

teendőjét ellátva visszatekint az elvégzett föladatra (17,1–8), és könyörög övéiért, mindenekelőtt első 

tanítványaiért (17,9–19: hogy Jézussal közösségben maradva ne csak egymás közt legyenek egyek, hanem a 

Fiúval és az Atyával is, és így ebben a világban közösséget alkotva elvihessék a világba az Atya 

kinyilatkoztatását), de ugyanígy a minden időn át egyetlen családot alkotó későbbi nemzedékekért is (17,20–

23: hogy mindnyájan az életnek egyazon forrásából merítsenek, maga az Úr legyen eledelük, amikor 

megismerik minden életnek forrását, az Atyát), hogy valamennyien eljussanak az örök dicsőségre (17,24–26). 

Tehát a főpapi imádság az örök és egyetlen főpap imája, ugyanakkor azonban János többi imáihoz 

(vö. 11,41 kk.; 12,27 kk.) hasonlóan tanítást is tartalmaz, és így az egyház imáinak egyik ősmintáját képviseli. 

(Forrás: Haag Bibliai lexikon)  

         
2019. szeptember 8-án istentisztelet az Őrálló Zenekar szolgálatával   (Fotó: AÁ.) 

     
Az elmúlt hét felújítási munkái  Alsó szint körbeszigetelése 10cm-es ásványgyapottal, kerítésépítés 

http://szentiras.hu/UF/Jn17
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?type=jump&nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-b%C3%BAcs%C3%BAbesz%C3%A9d


Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 
Szeptember: 

18. szerda 18.00 Női bibliakör (30-40-50es korosztály számára) 

19. csütörtök 10.00 Babamama klub 

21. szombat 18.45 Toborzászáró a cserkészeknél a Nagyerdőn 

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

22. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

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

28. szombat 18.00 Kézműves játszóház (madáretető készítés, batikolás) 

29. vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Okt. 

13. 
vasárnap 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-, meleg étel, édes-, sóssütemény, üdítők) és pénzbeli 

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

 

 

 

Az elmúlt pénteken vettünk búcsút templomunkban 

Kovács Gyula, e földön 83 évet élt testvérünktől. A 

búcsúalkalomra a gyászoló család koszorúmegváltást 

hirdetett meg, s az összegyűlt pénzt a templom felújítási 

munkáira ajánlotta fel, amiért ezúton is köszönetet 

mondunk. Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk a 

gyászoló hozzátartozók számára. 

 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni 

szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, 

teát. 

 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. 
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