
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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JÖJJ, URAM JÉZUS! 

 

Igeolvasás: 2Pt 3,8-13 8Az az egy azonban ne 

legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr 

előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer 

esztendő annyi, mint egy nap. 9Nem késlekedik az 

Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem 

türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy 

némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki 

megtérjen. 10De el fog jönni az Úr napja, 

mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek 

recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve 

felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is 

megégnek. 11Mivel pedig mindezek így 

felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell 

nektek élnetek, 12akik várjátok és siettetitek az 

Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13De 

új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. 

Alapige: 1Kor 16,22b Marana tha! 

Jel 22,20 Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 

 

Kedves Testvérek!  
Az arám Marana tha azt jelenti: Jöjj, Uram Jézus! Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezetnek ír, görögül 

írja levelét, de ezt a két szót az első keresztyén gyülekezet nyelvén, arámul írja le, megőrizve az eredeti 

formáját. Magyar Bibliánk sem fordítja le, hanem az eredeti formájában közli számunkra ezt a gyönyörű, 

Krisztus adventjét váró fohászt, ami az Úr Jézus visszajöveteléért könyörgő újszövetségi gyülekezet imádsága.  

S rajtuk keresztül a mi adventünk fohásza is: Jöjj, Urunk Jézus! Jöjjön el a Te országod, a Te királyságod. 

Ámen.                  Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

   
 

   
2019.12.15-én a Kisrefi 4B. osztályának adventi szolgálata                             (Fotó: AÁ) 

 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

December: 

24. kedd 17.00 Istentisztelet Szentestén 

25. szerda 10.00 
Úrvacsorás istentisztelet Karácsony első napján. Párhuzamosan 

gyermekistentisztelet. 

26. csütörtök 10.00 Istentisztelet Karácsony másodnapján.  

29. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

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

31. kedd 17.00 Óévzáró istentisztelet 

01.jan szerda 10.00 Újévnyitó istentisztelet 

 

- 2020-as évi Református Bibliaolvasókalauz rendelést a kitett lapra kérjük felírni. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

 

- Gyülekezeti könyvtár megnyitása: 

Mostani vasárnapunkon karácsonyhoz közeledve egy ajándékot szeretnék átadni a gyülekezetnek: a mai napon 

felavatandó gyülekezeti könyvtárunkat. Szergej Vasziljevics szerint „minden elolvasott könyv egy újabb 

megélt élet.” És én hiszem, hogy a keresztyén irodalom olvasása segítséget nyújt hitünk növekedéséhez, mert 

mások megosztják velünk könyveikben az általuk megélt hitüket, hitharcaikat. 

 Gyülekezeti könyvtárunk jelenleg mintegy 800 kötetet tartalmaz. A könyvek kategóriák szerint vannak 

rendezve. Néhányat hadd említsek ezek közül: áhítatok, család, gyereknevelés, házasság, nők, életrajzok, 

igehirdetések, gyerekkönyvek, hitkérdésről szóló könyvek, hittan, ifjúsági könyvek, regények, keresztyén 

irodalom, lelkigondozás, ker. lexikonok, versek, ünnepekről szól könyvek, egyháztörténelem, kommentárok, 

zene, imádság, teológia, traktátusok, a jövővel foglalkozó könyvek. Gyülekezeti honlapunkon (furediut.hu-n): 

„Gyülekezeti könyvtár” link alatt találjuk meg a könyveket, könyvtári jelzettel ellátva, kategória szerint  

rendezve. 

 A felújítási pályázat lehetővé tette, hogy a női mosdóval szemközti akasztók helyére könyvespolcok 

kerüljenek. S miután többekkel is megosztottam a könyvtárral kapcsolatos elképzelésemet, többektől kapott a 

gyülekezetünk ajándékba könyveket. A sok könyvadományozó közül 3 nevet hadd emeljek ki: Egyrészt Dr. 

Borús Józsefné Marika nénit, aki Sámsonkertbe való költözése után több doboz könyvet adott nekünk. De Dr. 

Kálmánchey Albert kistemplomi presbiter özvegyétől is kaptunk majd 2 doboznyi könyvet, férje halála után. 

S a nemrég elhunyt Nelli néninek is szívügye volt a könyvtár, tőle is kaptunk könyveket. Emellett többektől 

kaptunk még könyveket, akiket amiatt félek felsorolni, mert ha valaki kimarad, nehogy sértődés legyen belőle. 

Most azonban minden adományozónak megköszönöm a felajánlott könyveket. Valamint hadd mondjam el, 

hogy a gyülekezet is vásárolt könyveket az elmúlt időszakban. 

De van egy polcnyi olyan könyv is a könyvtárban, amit csupán használatra kaptunk Kiss Lajos nyugd. 

lelkipásztor – gyülekezeti tagunktól. Ezekbe bele is van írva, hogy csupán templomon belüli használatra, tehát 

hasonló a használata, mint az olvasó termi könyveknek a könyvtárakban. Ezúton neki is köszönetet mondok.  

Az elmúlt hónapokba többen dolgoztunk azon, hogy mindez megvalósulhasson. Uti László presbiter testvérünk 

a kategóriák könyvek közé tehető számait készítette el. A könyvek adatainak nagy részét az öcsém, Pótor 

Dániel gépelte be, s a könyvtári jelzetek felragasztásában Tőkés Katalin segített sokat. Ezúton is köszönetet 

mondunk ezért a segítségért. A könyvtár azóta is gyarapodott, s a rendszerezés óta már egy fél polcnyi újabb 

könyv került be. 

S hadd mondjam el, hogy még van egy másik oldal is, ahol könyvespolcokat alakíthatunk ki. Ezt azért 

mondom el, mivel szívesen várunk még olyan, otthon kallódó keresztyén könyveket, amelyek helyet kaphatnak 

itt.  

Hadd mondjam el, hogy a könyvtárba csupán keresztyén irodalmak kerültek bele. 

És a végére hagytam a lényeget, a könyvtári rendet. Egy a polcokról madzagon lelógó füzet szolgál arra, hogy 

a kölcsönzést segítse. Ha valaki könyvet szeretne kölcsönözni, e füzetbe kell beleírni a kölcsönzés 

dátumát, a kölcsönző nevét, és ha még nem gyülekezeti tag, az elérhetőségét, valamint a könyv szerzőjét 

és címét. Ebben Kiss Lajos bácsi is a segítségünkre lesz, de ha ő nincs itt, akkor magunktól is kölcsönözhetünk 

könyvet. A kivétel után három hét áll rendelkezésre kölcsönzési időnek. Könyvtárhasználati díj nincs.  
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