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A RENDEZŐI SZÉKBEN 

 

Igeolvasás: Rm 3,22-25:  22Isten pedig ezt az igazságát 

most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által 

minden hívőnek. Mert nincs különbség: 23mindenki 

vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 24Ezért 

Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután 

megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25Mert az Isten őt 

rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében 

hisznek, hogy igazságát megmutassa. 

 

Alapige: Ef 2,8-9:8Hiszen kegyelemből van 

üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 

ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se 

dicsekedjék. 
 

Kedves Testvérek!  

 

Egy héttel ezelőtt, vasárnap este rendezték meg az ezévi Oscar-gálát Los Angeles-ben. Az  Amerikai 

Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája immáron 92. alkalommal ítélte oda a legjobb filmeknek és 

filmeseknek járó aranyszobrocskákat. Komoly meglepetésre az este legnagyobb sikertörténete a dél-koreai 

Pong Dzsunho filmje, az Élősködők lett, ami elvitte a legjobb film, a legjobb forgatókönyv, a legjobb 

nemzetközi film, illetve a legjobb rendezés díját is. A film a kritikák szerint családi vígjátékként indul, és a 

végére horrorrá válik. így a 4 Oscar ellenére sem ajánlanám, 

hogy egy filmklub keretén belül megnézzük. De ahogy 

említettem is, Pong Dzsunho rendező e filmmel megkapta a 

legjobb rendezés díját is. 

Ma az Oscar-díj átadó ünnepség izgalmai után egy 

héttel, képzeljük el azt, hogy mi ülünk a rendezői székben. S 

nekünk kell megrendeznünk egy színdarabot. A mi 

felelősségünk, hogy a forgatókönyv szerepeire milyen 

színészeket válogatunk ki. S tegyük fel, hogy az első 

bemutató alkalmával a szereplők felcserélik a szerepeket, és 

az előadás kudarcba fullad. A színházi világban nemigen 

történik ilyen, de a hívő életünk során gyakran abba a hibába 

esünk, hogy felcserélődnek a szerepek.  

Van úgy, hogy a rendezői székben ülve felcseréljük a 

szerepünket, elkövetve a hibát, hogy Istentől várjuk azt, amit 

nekünk kellene megtennünk, és mi akarjuk megtenni azt, ami 

Istennek a feladata. Isten adjon nekünk bölcsességet abban, 

hogy felismerjük az életünkben a szerepcserés helyzeteket, és 

tudjunk jó szereposztásokat kiosztani magunknak. Így 

legyen. Ámen.        (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

  

   
 

   
Február 15-én gyülekezeti farsang            (Fotók: PD) 

 

Február:  

16. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Igét hirdet: Novák Miklós – 

teológus-lelkész szakos hallgató. 

19. szerda 14.30 Bibliaóra. Téma: Küzdelem a sátáni erőkkel. Kérdések a persely mellett. 

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

20. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

20. csütörtök 15.30 Ifjúsági óra 

20. csütörtök 16.30 Cserkészet 

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

23. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

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

28. péntek 17.00 Filmklub 

Márc. 6. péntek 17.00 

Ökumenikus Világimanap templomunkban A Tiszántúli Református 

Egyházkerületi Nőszövetség szervezésében 28. alkalommal kerül 

megrendezésre az „Ökumenikus Világimanap”, a baptista, evangélikus, 

görögkatolikus, római katolikus és református testvérekkel együtt, minden 

évben más-más felekezet templomában. Az imádságokat az idén 

zimbabwei testvérek állították össze. Vezérgondolatuk: „Kelj fel és járj!” 

(János 5:2-9) 

- Istentiszteletünkön sor került Katona Attila és Molnár Gerda Magdolna gyermekeinek: Katona Balázs 

Attilának és Katona Hanna Gerdának a megkeresztelésére. 

- Hirdetem, hogy március 12-15-ig – Református Cursilló lesz Berekfürdőn (Férfi Hét) Jelentkezési lap 

a persely mellett található. A részvétel térítésmentes, jelentkezés érkezési sorrendben. A református cursillo 

egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, 

személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg 

a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursillo (spanyol eredetű szó) 

magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. 

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