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HA JÉZUS HÍV 

Igeolvasás: Filippi 3,8-11: 8Sőt most is kárnak 

ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram 

ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba 

veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, 

hogy Krisztust megnyerjem. 9Hogy kitűnjék 

rólam őáltala: nincsen saját igazságom a 

törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit 

által van igazságom Istentől a hit alapján, 

10hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, 

valamint a szenvedéseiben való részesedést, 

hasonlóvá lévén az ő halálához, 11hogy 

valamiképpen eljussak a halottak közül való 

feltámadásra. 

Alapige: Lk 5,1-11: 1Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó 

partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és 

hálóikat mosták. 3Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé 

beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta 

Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" 5Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka 

fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 6S amikor ezt megtették, 

olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik a másik 

hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két 

hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 8Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: "Menj el tőlem, 

mert bűnös ember vagyok, Uram!" 9A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak 

és segítettek; 10de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor 

így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" 11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent 

otthagyva követték őt. 
 

Kedves Testvérek!  

Alapigénk egy olyan történetet tár elénk, amely Simon Péter megtérésének történetét írja le. Egy nehéz 

és eredménytelen éjszaka után, Péter – a halász - és társai kikötnek a Genezáreti tó partján. Jézus pedig beszáll 

Péter hajójába, és onnan tanítja a sokaságot. A prédikáció végén pedig megkéri a fáradt Pétert, hogy hajózzon 

ki újra vele a mélyre, és vessék ki hálóikat fogásra. Jézus több időt kér Pétertől, aki ugyan részt vett az 

istentiszteleten, hiszen az ő hajójából prédikált a Mester, de Jézus nemcsak az istentiszteleti kereteken belül 

szeretne Péter életében részt venni.  

Péter munkahelye a tó, a víz. A Mester pedig azt kéri, hogy evezzenek a mélyre, a vízre. S Jézus ezt 

akarja tőlünk is. Több időre vágyik velünk. Azt akarja, hogy ne csak az istentiszteleteken legyen Ő része a mi 

életünknek, hanem a munkahelyünkön is, a mindennapjaink közepette is állandó kapcsolatban legyünk Vele. 

Őt kérdezzük, Tőle várjunk megoldást. Mert a csodának, s annak a többnek, amit Ő nekünk akar adni, ez az 

egyik feltétele: Több idő a Mesterrel. Több tér a Mester számára az életemben.  

Péter pedig rádöbben, hogy milyen hatalmas az Úr. Rádöbben arra, hogy mennyivel több Ő bárkinél és 

bárminél, és az igeszakasz utolsó versében arról olvasunk, miután Jézus küldetést ad neki, hogy mindent 

otthagyva társaival együtt követte Jézust.  

       

    Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 

   
          2019. november 23-án templom előtti rész térkövezése   

      

November 

24. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

27. szerda 14.30 Bibliaóra 

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

28. csütörtök 10.00 Babamama klub 

28. csütörtök 16.30 Cserkészet 

30. szombat 10.00 Tűzzománc szakkör 

30. szombat 16.00 

Adventi Kézműves Játszóház (adventi koszorú készítés) A foglalkozás 

alatt saját adventi koszorú készíthető az alaptól a díszítésig:  

- Szalma-alap készítése, - Kreatív díszítés, - Méhviaszgyertya tekerése 

A kézműveskedés után játékok és bábelőadás várják a résztvevőket. 

Dec 1. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

Dec 1. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek istentisztelet       

Dec 1. vasárnap 15.00 

Kárpát-medencei Imanapi közös alkalma a kistemplomi egyházközség 

gyülekezeti termében (4025 Debrecen, Révész tér) a Nőszövetség 

szervezésében.  

Dec 1. vasárnap 18.00 

Ez az a nap! Roadshow a Főnix Csarnokban.  

A rendezvényen fellép MARTIN SMITH és zenekara, koncertezik NOEL 

RICHARDS, magyar részről velünk fog tartani CARAMEL, OLÁH 

GERGŐ valamint PINTÉR BÉLA, CSISZÉR LÁSZLÓ, PRAZSÁK 

LÁSZLÓ és az UNLESS zenekar. A Szervezők: Célunk, hogy Istent 

dicsőítsük, hirdessük az evangéliumot és meghívjunk mindenkit a Puskás 

Stadionba 2020. július 18-ra. Jegyek 1000 Ft-ért kaphatók: eventim.hu 

 

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

jóvoltából. A DVD ára: 800 Ft.  

- 2019 őszén megjelent Tislér Gézáné Dr. Akócsi Katalin könyve "Régi konyhák falvédői" címmel. A 

könyv a református lelkészfeleség szerző 308 darab színes falvédőből álló magángyűjteményét mutatja be 

színes fényképek útján, ami közel 20 éves gyűjtő munka eredménye. Megvásárolható: Szabó Károlyné Magdi 

nénitől. 

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

20 m2-es rész, amely november 23-án térkövezésre került abból a célból, hogy ott a téli időszakban is lehessen 

parkolni, amikor amúgy nedves a talaj. A felújítási munkák befejező munkálata volt ez az idén, amelynek 

költségét pályázati forrásból nem tudtuk egészében fedezni. A fennmaradó részre így céladakozást hirdettünk. 

Egyúttal köszönetet mondunk Tabajdi György Pál gondnok úrnak, aki az egész munkát megszervezte és végig 

felügyelte. 

- 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.  
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