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

 

                      LELKIPÁSZTORI LEVÉL 
                         A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség          

                              tájékoztató levele 2019.12.29             III. évf. 52. szám 

MEGVAN AZ IDEJE… 

 

 Igeolvasás: Préd 3,1-8 1Mindennek megszabott ideje van, 

megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2Megvan az 

ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. 

Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény 

kitépésének. 3Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje 

a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan 

az ideje az építésnek. 4Megvan az ideje a sírásnak, és megvan 

az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan 

az ideje a táncnak. 5Megvan az ideje a kövek szétszórásának, 

és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje 

az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való 

tartózkodásnak. 6Megvan az ideje a megkeresésnek, és 

megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a 

megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. 7Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a 

megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. 8Megvan az ideje a 

szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. 

Alapige: Zsolt 31,15a Életem ideje kezedben van. (Károli ford.) 

 

Kedves Testvérek! A prédikátor könyvéből megtudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, s a kirendelt idő, 

mint ahogyan életünk kirendelt ideje is Isten kezében van. Minderről Michael Quoist így ír az Uram van időm! 

c. versében. 

 

Uram, elindultam - kint mentek az emberek. 

Mentek, jöttek, siettek, futottak. 

Futottak a kerékpárok, 

futottak a szekerek… teherautók… futott az utca… 

a város…. minden. 

Futottak, hogy időt ne veszítsenek. 

Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, 

időt nyerjenek. 

 

Viszontlátásra barátom, bocsáss meg, nincs időm. 

Ismét erre fogok jönni, nem várhatok ……. 

Befejezem a levelet….. 

Szívesen segítettem volna magának, de …… 

Nem vállalhatom … 

Imádkozni szeretnék, de NINCS IDŐM. 

 

Uram, Te megérted, hogy nincs idejük: 

A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje - 

majd. 

A tanulónak a leckéjét kell elvégezni … 

A diáknak ott vannak a könyvei, oly sok a 

munkája …… 

A fiatalember sportol…. 

Az ifjú házasnak ha megvan az otthona, be kell 

rendeznie… 

Az édesapa körül gyermekei… 

A nagyszülőknek ott vannak az unokák… 

A betegnek megvan a gondja… 

Kihűlő ágyukon sincsen idejük… 

Késő, nincs már idejük! 

 

Így futnak az emberek az idő nyomában, én Uram. 

Futva mennek e földi tereken 

sietve… tülekedve… túlterhelten, mogorván, 

megrakottan, 

s nem érnek a célhoz - kevés az idő. 

 

Uram, tévedned kellett számításaidban valahol, 

alapvető hibának kell itt lennie. 

Az órák túlságosan rövidek, a napok…., az 

életkor…. 

Te mosolyogsz, Uram, mert tudod, mit teszel. 

Nem tévedsz amikor az ember idejét kiméred. 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Adsz mindenkinek időt tenni akaratod, 

de nem szabad időt veszíteni… elverni… 

agyonütni. 

Ajándék az idő, amit Te készítesz. Elmúló 

ajándék, nem tárolható. 

 

Uram, van időm! 

Minden idő az enyém, amit Te nekem adtál. 

Életemnek évei, napjai, órái mind az enyémek. 

 

Rajtam áll velük okosan élni, higgadt-odaadón, 

hogy akként használjam fel a végső másodpercig,  

hogy Eléd vigyem, 

s időmnek ízetlen vizéből Te készíts nemes 

boritalt, 

ahogy tetted Kánában a fiatal pár lakodalmán. 

 

Uram, ma este nem időt kérek Tőled, hogy még 

ezt vagy azt elintézzek. Azt a kegyelmet kérem 

Tőled, hogy a nekem ajándékozott időben híven 

tudjam tenni azt, amit rám bízol. 

                     Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

   
 

   
Visszatekintés - Válogatás a 2019-es tűzzománc tanfolyam alkotásaiból                           (Fotó: AÁ) 

 

December-Január: 

 

Dec 31 kedd 17.00 Óévzáró istentisztelet – képes visszaemlékezés  

Jan 01 szerda 10.00 Újévnyitó istentisztelet 

Jan 04 vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

Jan 04 vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 

Jan 04 vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

 

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

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