
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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AMIT MAGUNKKAL VIHETÜNK 

Igeolvasás: 1Pt 1,3-7: 3Áldott a mi Urunk Jézus 

Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült 

minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való 

feltámadása által élő reménységre, 4arra az el nem 

múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely 

a mennyben van fenntartva számotokra. 5Titeket pedig 

Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely 

készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó 

időben. 6Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett 

lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle 

kísértések között, 7hogy a ti megpróbált hitetek, amely 

sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak 

bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.  

Alapige: 1Kor 3,5-8: 5Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig 

ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. 6Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 

7Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Aki ültet, és aki 

öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. 

 

Kedves Testvérek!  

Az elmúlt vasárnap az igehirdetés középpontjában az állt, hogy mi az, ami itt marad e földön a halálunk után. 

Mai vasárnapunkon viszont azt vizsgáljuk meg, hogy a Biblia alapján mi az, amit magunkkal vihetünk a 

mennybe. Istenünk Igéjét először Péter apostol leveléből olvassuk, amelyből kiderül, hogy először mi 

magunkat visszük a menybe, ahol a hitünk alapján kapunk dicséretet, dicsősséget és tisztességet.  

A Jelenések könyvében a következőt olvassuk: „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a 

Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez 

a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti". (Jel 19,7-8) Ezek szerint azokat a cselekedeteket is, mint ruhát 

magunkkal visszük, amit itt e földön tettünk. Azokról az igaz cselekedetekről van itt szó, amelyeket Isten 

parancsolataival összhangban tettünk megváltásunk tudatában. 

Alapigénkben pedig arról olvasunk, hogy minden szolgáló, aki lelkeket nyer meg a mennybe, a maga jutalmát 

kapja meg fáradozásához méltóan. Tehát jutalmat kapnak mindazok a mennyben, akik itt e földön az Úrért 

munkát végeznek.  

Mindezeket magunkkal vihetjük tehát halálunk után a mennybe: magunkat, igaz tetteinket és az Úrért végzett 

munkát. Ti mit viszel majd? 

                        Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

 

  
2019. december 1-én, advent 1. vasárnapján istentisztelet     (Fotó: AÁ) 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

  

  
2019. december 1-én, advent 1. vasárnapján istentisztelet     (Fotó: AÁ) 

December: 

11. szerda 18.00 Női bibliakör (30-50es korcsoport) 

12. csütörtök 10.00 Babamama klub 

12. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

12. csütörtök 16.30 Cserkészet 

07. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

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

15. vasárnap 10.00 

Istentisztelet advent 3. vasárnapján: A Református Kollégium Általános 

Iskolájának 4. B osztálya tart adventi műsort az istentisztelet elején.  

Párhuzamosan gyermek istentisztelet  

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

21. 
szombat 17.00 

Adventi zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Igét hirdet: Hidi 

László, petenházi és laskodi lelkipásztor. 

22.  vasárnap 10.45 

Advent 4. vasárnapján gyülekezeti 

könyvtár megnyitója.  

A könyvtár a templom előterében lett 

kialakítva. Hitéleti könyvek kölcsönzését 

teszi lehetővé, amelyek kategorizálva várják 

az olvasókat.  

- December 8-án 16 órától Adventi Délutánt szervez az Újkerti Közösségi Ház (Jerikó u 17-19). Az alkalom 

a gyülekezet lelkészének rövid áhítatával kezdődik, majd a görögkatolikus betlehemes csoport bemutatója, s 

végül a Jazz Five Jótékonysági koncertjére kerül sor. Az érdeklődőket szeretettel hívják és várják.  

 

- Koós Sándorné dr. Barthos Erzsébet testvérünk, akit sokan csak Nelli néninek szólítottunk 87 éves 

korában elhunyt november 27-én. Temetésére 2019. december 11-én 11 órakor kerül sor a debreceni 

köztemető II. sz. ravatalozó terméből református szertartás szerint.  

 

- 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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