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

 
Igeolvasás: Jel 21,1-8: 1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs 

többé. 2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint 

egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: 

"Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz 

velük; 4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom 

nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." 5A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: 

"Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!" 6És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa 

és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7Aki győz, 

örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8De a gyáváknak és hitetleneknek, az 

utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak 

meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál". 

Alapige: 1Timóteus 6,7: Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 

 

Kedves Testvérek!  

Advent 1. vasárnapja van, egy újabb egyházi év kezdődik. Az Adventus Domini azt jelenti: Az Úr eljövetele. 

Az adventi időszak pedig az Úr jövetelére való várakozás időszaka. Várjuk az Úr születésnapját, a karácsonyt, 

és várjuk az Ő második dicsőséges eljövetelét, amikor meglátja Őt minden szem, és elragadja az Övéit. 

Mai vasárnapunkon arra figyeljünk, hogy mi az, amit nem tudunk magunkkal vinni a mennybe. Erre utal a cím: 

Ami itt marad. Timóteus arra figyelmeztet, hogy hasonlóan ahhoz, hogy semmit sem hoztunk e világba, így 

nem is vihetünk ki semmit belőle. Azonban az Úr Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a 

mennyben. Tehát van, amit itt hagyunk és van, amit magunkkal vihetünk majd. Vannak olyan dolgok, amelyek 

az örökkévalóságban is értéket képviselnek, és nekünk erre kell e földi életben fókuszálnunk, a mennyei 

kincseket kell gyűjtenünk.                      Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

     
          2019. november 24-én délelőtti istentisztelet  



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

    

   
2019. november 24-én délutáni istentisztelet 

 

 

December:   

01. vasárnap 15.00 

Kárpát-medencei Imanapi közös alkalma a kistemplomi egyházközség 

gyülekezeti termében (4025 Debrecen, Révész tér) a Nőszövetség 

szervezésében.  

01. 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 

04. szerda 14.30 Bibliaóra 

05. csütörtök 10.00 Babamama klub 

05. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

05. csütörtök 16.30 Cserkészet 

07. szombat 10.00 Tűzzománc szakkör 

07. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

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

08. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek istentisztelet       

08. vasárnap 10.45 Tűzzománc és kerámia kiállítás megnyitója T. Nagy Wanda néni által. 

Közreműködnek a Nagyerdei Óvoda Pittypáng csoportjának óvodásai.  

15. vasárnap 10.00 

Istentisztelet. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának 

egyik osztálya ad adventi műsort az istentisztelet elején. Párhuzamosan 

gyermek istentisztelet  

 

 

- 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. 

 

- 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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