
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ISTEN EREJE TUD MEGVÁLTOZTATNI MINKET 

Igeolvasás: Jn 8,1-11: 1Jézus pedig kiment az Olajfák 

hegyére. 2De korán reggel ismét megjelent a templomban, 

és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította 

őket. 3Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy 

asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, 

4és így szóltak Jézushoz: "Mester, ezt az asszonyt 

házasságtörés közben tetten érték. 5Mózes azt parancsolta 

nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát 

te mit mondasz?" 6Ezt azért mondták, hogy próbára 

tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, 

és ujjával írt a földre. 7Amikor továbbra is faggatták, 

felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen 

közületek, az vessen rá először követ." 8És lehajolva 

tovább írt a földre. 9Azok pedig ezt hallva, egymás után 

kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony 

maradt ott a középen. 10Mikor pedig Jézus 

felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt 

el téged?" 11Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és 

mostantól fogva többé ne vétkezz!") 

Alapige: Rm 7,18-25: 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy 

akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. 19Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, 

hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem 

én teszem, hanem a bennem lakó bűn. 21Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom 

tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 22Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, 

23de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn 

tagjaimban lévő törvényével. 24Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25Hála az 

Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, 

testemmel azonban a bűn törvényének. 
 

Kedves Testvérek!  

Amikor Jézus elé vitték a házasságtörésen kapott asszonyt, akkor az írástudók próbára akarták tenni az 

Urat, s ezt mondták Neki: Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te 

mit mondasz? Nem tanulni akartak Tőle, hanem csapdába akarták Őt csalni, hogy később vádolhassák. Jézus 

azonban nem válaszol nekik, hanem azt javasolja: Az vesse rá először a követ, aki bűntelen. Az írástudók pedig 

egyenként elkullogtak, mígnem Jézus egyedül maradt az asszonnyal, akinek ezt mondta: Én sem ítéllek el 

téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!  

Ebből a történetből is azt látjuk, hogy Isten elfogad minket úgy ahogy vagyunk, ahogy Hozzá jövünk, 

azonban a célja az életünkkel az, hogy változzunk, hogy fejlődjünk, hogy Jézushoz hasonlatossá váljunk.  

Mi azonban magunkat nem tudjuk megváltoztatni. Meg tudjuk változtatni a szándékainkat, a 

gondolkodásmódunkat, az Istenhez való irányultságunkat, de nem tudjuk megváltoztatni az Ádámtól és Évától 

örökölt megromlott természetünket. Ezt egyedül Isten ereje tudja elvégezni bennünk. Ezt Pál apostol így 

fogalmazza meg: 24Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25Hála az Istennek, a 

mi Urunk Jézus Krisztus! Ezt tapasztaljuk meg mi is. Ámen.             Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 

   
 

   
2019. november 3-án újbor alkalmából úrvacsorás istentisztelet       (Fotó: AÁ.) 

 

November 

 

17. vasárnap 15.00 Presbiteri találkozó a Csapókerti gyülekezetben (Hirdesd az Igét!) 

20. szerda 14.30 Bibliaóra 

21. csütörtök 10.00 Babamama klub 

21. csütörtök 16.30 Cserkészet 

23. szombat 10.00 Tűzzománc szakkör 

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

24. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek istentisztelet       

24. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

24. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

30. szombat 16.00 Adventi Kézműves Játszóház (adventi koszorú készítés) 

 

- Istentiszteletünkön megkereszteltük Korda Tibor és Dr. Veres Márta gyermekeit, Korda Ádámot és Korda 

Pétert. Isten áldását kérjük a gyermekek életére és családjára. 

- A hálaadó istentiszteletről készült fényképek és összefoglaló cikk megvásárolható DVD-n Andics Árpád 

jóvoltából. A DVD ára: 800 Ft.  

- Az elmúlt héten gyülekezetünkről híradással volt a Debreceni Televízió Erőnk Forrása nevű vallási műsora. 

Vágóképeket mutattak a szerda délutáni bibliaóráról, valamint a gyülekezet lelkészével stúdióbeszélgetést 

folytatott a műsorvezető a gyülekezetről. 

- Céladakozást szeretnék hirdetni térkövezésre. A villamosmegálló felőli templom oldalon maradt egy kb. 

20 m2-es rész, amelyet még az előttünk lévő hetekben térkövezni szeretnénk abból a célból, hogy ott a téli 

időszakban is lehessen parkolni, amikor amúgy nedves a talaj. A felújítási munkák befejező munkálata lenne 

ez az idén, amire már nem jutott elég pályázati forrás. 

- Szeretet doboz és Kékvödör gyűjtés: Nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, 

gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert, tisztítószert az egyszerű, tetszetős, környezetbarát doboz 

segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat, illetve a Dorkász Szolgálat Alapítvány.  

 

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

