
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 2020.01.19       IV. évf. 3. szám 

MIT TEGYÜNK A KIMERÜLTSÉG ELLEN? 

 

Igeolvasás: 1Móz 2,2-3 2A hetedik napra elkészült Isten 

a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 

hetedik napon egész alkotó munkája után. 3Azután 

megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel 

azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája 

után. 

Alapige: Ézs 40,30-31 30Elfáradnak és ellankadnak az 

ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31De akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem 

fáradnak el. 
 

 

Kedves Testvérek!  

Gyakran előfordul velünk az, hogy lemerülünk testileg, s kimerülünk 

lelkileg. S ahogyan egy elektromos készülék esetén is tudjunk kell azt, 

hogy miként töltsük fel, miután lemerült, hogy újra használhassuk, 

hogy újra működni tudjon, úgy saját kimerültségünk esetén is fontos, 

hogy legyen stratégiánk arra, hogy hogyan kezeljük a lelki, szellemi 

és fizikai kimerültséget.  

 Isten Igéje ennek kapcsán is tanít bennünket. Alapigénkben 

Ézsaiás könyve azt írja, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még 

a legkiválóbbak is megbotlanak. Nem kérdés tehát az, hogy 

megtörténik-e velünk mindez, hiszen ha mindez az erejük teljében 

lévő ifjakkal, és a legkiválóbbakkal is megesik, hogyne esne meg 

velünk. 

 Isten Igéjében számos természetes módszert találunk arra, hogy 

mit tegyünk a kimerültség ellen, de Ézsaiás arról ír, hogy Isten 

természetfeletti módon is meg akar erősíteni minket. Azt mondja: 
31De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. A 

kulcs az Úrban való bizalom. A zsoltáros arról tesz bizonyságot, 

hogy  

csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. (Zsolt 62,1) 

 Az erőt Isten erejéből, onnan felülről kapjuk, ha elcsendesedünk, 

ha újra és újra Istenhez fordulunk. Tegyük ezt naponként. Ámen. 

 

 

Ökumenikus Imahét Debrecen – 2020. január 19-26. 

Imahét a Krisztus-hívük egységéért címen 2020. január 19-26. között ökumenikus imahetet tartanak 

Debrecenben a történelmi egyházak. Az alkalmak minden nap más-más helyszínen, 17 órától kerülnek 

megrendezésre. 

 

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debrecen-Nagytemplom 24 darab harangjának elkészítésére 

ajánlja fel a debreceni ökumenikus közösség. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Január 19. (vasárnap) 17 óra – Görög Katolikus 

Templom 

Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök 

Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes 

Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus 

 

Január 20. (hétfő) 17 óra – Evangélikus Templom 

Köszöntés: Asztalos Richárd ev. lelkész 

Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző 

Imaközösséget vezeti: Széles Csongor ref. lelkész 

 

Január 21. (kedd) 17 óra – Kistemplom-Ispotályi 

Református Templom 

Köszöntés: Szakács György ref. lelkész 

Igét hirdet: Papp János lelkész-baptista egyházelnök 

Imaközösséget vezeti: Püski Lajos ref. lelkész 

 

Január 22. (szerda) 17 óra – Szent Anna Római 

Katolikus Székesegyház 

Köszöntés: Palánki Ferenc rk. püspök 

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök 

Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán rk. 

plébános 

 

Január 23. (csütörtök) 17 óra – Árpád-téri 

Református Templom 

Köszöntés: Veres János ref. lelkész 

Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános 

Imaközösséget vezeti: Iszlai Endre ref. lelkész 

 

Január 24. (péntek) 17 óra – Baptista Imaház 

(Szappanos utca) 

Köszöntés: Dobos Péter gyülekezetvezető presbiter 

Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. metropolita 

Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista 

szuperintendens 

 

Január 25. (szombat) 17 óra – Megtestesülés Római 

Katolikus Templom 

Köszöntés: Tóth László rk. plébános 

Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. lelkész 

Imaközösséget vezeti: helyi lelkész 

 

Január 26. (vasárnap) 17 óra – Református 

Nagytemplom 

Köszöntés: Dr. Fekete Károly ref. püspök 

Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkész-

rektorhelyettes 

Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus 

Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök 

Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd ev. lelkész 

Záróima, Úri ima: Kocsis Fülöp gk. metropolita 

Hirdetések, áldás: Vad Zsigmond ref. esperes 

Január: 

19. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral.  

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

23. csütörtök 10.00 Babamama klub 

23. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

23. csütörtök 16.30 Cserkészet 

25. szombat 16.00 

Kézműves Játszóház Kézműves alkalmaink során a gyerekek mindig valami kedves 

remekművet készítenek. De ennél is fontosabb, hogy az itt eltöltött néhány órában, 

meghitt légkörben jól érzik magukat. A gyerekekkel való személyes foglalkozáshoz 

(„törődéshez”) a kézműves tevékenység jó keretet biztosíthat. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint sem, hogy lelkes szervező csapatunk egyik tagja sem profi kézműves, a 

legfontosabb számukra a gyerekekkel való együtt játszás, munkálkodás. 

25. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

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

26. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

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

31. péntek 16.30 

Filmklub - Jákób. Jákob Bibliai történetének filmes 
feldolgozása. Jákob és családjának életéről. Ennek mentén 

lehetőség lesz végiggondolni mit jelent ez a 21. század 

emberének.  

- Az elmúlt héten hétfőn álltunk meg Molnár Györgyné sz. Oláh Irma, e földön 90 évet élt testvérünk sírja mellett. 

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