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           LELKIPÁSZTORI LEVÉL 
              A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség      

               tájékoztató levele 2020.02.23.       IV. évf. 8. szám 

A RENDEZŐI SZÉKBEN - 2 

Igeolvasás: Rm 12,9-18: 9A szeretet ne legyen 

képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a 

jóhoz, 10a testvérszeretetben legyetek egymás iránt 

gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11a 

szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben 

buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben 

örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az 

imádkozásban állhatatosak. 13A szentekkel vállaljatok 

közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a 

vendégszeretetet. 14Áldjátok azokat, akik üldöznek 

titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 15Örüljetek az 

örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 16Egymással 

egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem 

az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek 

bölcsek önmagatok szerint. 17Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden 

ember szemében jó. 18Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. 

Alapige: Rm 12,18: Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. 

Kedves Testvérek! A római levélben olvasható ige arra mutat rá, hogy Isten Igéje szerint hogyan kell 

viszonyulnunk egymáshoz. Ez az ige arra bátorít, hogy a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, 

a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, s ha 

lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Isten azt szeretné, ha a szeretet, a 

gyengédség, a tiszteletadás, a szolgálatkészség magjait vetnénk el egymás életében, s ebből kinövekedne az 

egymás közötti békesség olyan módon, hogy az elvetett magokra Isten az áldását adva ezáltal is formálja a 

másikat, a mellettem élőt. Én vetek tehát, Isten pedig formál.  

         (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) 
 
  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 

   
Február 16-án istentisztelet: az Őrálló Zenekar szolgálata és keresztelő      (Fotók: AÁ) 

 

Február:  

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

27. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

27. csütörtök 15.30 Ifjúsági óra 

27. csütörtök 16.30 Cserkészet 

28.  péntek 16.30 

Filmklub - A sasok szárnya - Eric Liddel olimpiai bajnok atléta és 

misszionárius életét bemutató életrajzi film, rengeteg izgalommal, 

fordulattal legfőképpen pedig egy elhívás felejthetetlen üzenetével.  

29. szombat 16.00 

Tavaszváró Kézműves Játszóház - Több évtizede már, hogy kisseb-

nagyobb kihagyásokkal működik a „Boróka játszóház”. Különböző 

helyszíneken, kézműves Játszóházi délutánokat szervezünk változó 

korosztályú gyerekek részére. Kézműves alkalmaink során a gyerekek 

mindig valami kedves remekművet, saját maguk alkotta kis virágokat, 

kerámiaedényeket, képeket, gyöngyből fűzött ékszereket…stb. 

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. Így gondolja ezt Fruzsina, 

és Jeromos (két kis bábfigura) is, akik játszóházi alakalmaink állandó 

vendégei, és az est végén legtöbbször mesével, vagy játékkal 

kedveskednek a gyerekeknek. A tervek szerint havonta megrendezésre 

kerülő alkalmainkra szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket, és 

szüleiket is. Magyari Zoltán, és Judit  

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

30. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

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

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) 

 

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

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

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

 

 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: furediut.hu 

 fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502 Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu


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

 

        


