
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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MIT TEGYÜNK A KIMERÜLTSÉG ELLEN? – 2. 

Igeolvasás: 5Móz 14,22-27 22Add meg a tize-

det vetésed minden terméséből, ami a mezőn 

évről évre terem! 23Az Úrnak, Istenednek a 

színe előtt edd meg, azon a helyen, amelyet 

kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd 

gabonádnak, mustodnak és olajodnak a 

tizedével, marhádnak és juhodnak az 

elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, 

az Urat mindenkor! 24De ha túlságosan hosszú 

odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert 

messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened, 

az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig 

megáldott Istened, az Úr, 25akkor add el 

pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, s úgy 

menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt 

Istened, az Úr. 26Vásárolj a pénzen bármit, 

amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy 

szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek, az Úrnak színe előtt, és örvendezz házad 

népével együtt! 27A lakóhelyeden levő lévitáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtoka úgy, mint neked. 

Alapige: Zsolt 84,5-7 5 Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 6 Ha a Siralom 

völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 7 Újult erővel haladnak, 

és megjelennek Istennél a Sionon. 
Kedves Testvérek! Sokféle természetes módszer létezik arra, hogy kipihenjük a fáradtságot, hogy 

feltöltekezzünk. És jó nekünk ezeket a módszereket gyakorolni, ha kimerültnek érezzük magunkat. Isten azért 

adta ezeket a számunkra, hogy általuk is áldás legyen az életünkön, hogy természetes módon energiát, erőt 

nyerjünk általuk.  

Azonban vannak olyan időszakok az ember életében, amikor olyan nagymértékű a kimerültség, hogy a 

természetes módok már nem elegendőek. És ilyenkor nekünk a természetfeletti erőgyűjtésbe kell 

kapaszkodnunk. Isten erejéből kell merítenünk. A zsoltáros azt írja, hogy Uram! Boldog az az ember, akinek 

te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi 

eső is elárasztja áldásával. 7 Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Azért boldog az ilyen 

ember, mert már nem a saját erejéből tud tovább haladni, hanem Isten erejéből.  

Nekünk, akik Isten gyermekei vagyunk, ebből az erőből kell merítenünk naponként, mert így tudunk tovább 

haladni. Akkor is, ha a siralom völgyén keresztül vezet az út. Mert ha az Úrra nézünk, Ő mindig ad erőt az út 

folytatásához. Így legyen! Ámen. 

(Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) 
Március 12-15-ig – REFORMÁTUS CURSILLÓ BEREKFÜRDŐN – FÉRFI HÉT 

(Jelentkezési lap a persely mögött – 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. 

A cursillo segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják 

és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire. Három nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 18-

ig tart, bentlakással, teljes ellátással) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A cursillókat 
adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományokat a helyszínen is örömmel fogadunk.  

A cursillo nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok (nem lelkész egyháztagok) tartják. 

Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb 
változásokhoz vezetnek a résztvevők életében. 

A cursillo, a Biblia alapján, abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. Segít 

elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretet, és Atyánk személyesen megszólít 
bennünket, és gondot visel ránk.  

A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket 

is jobbá tegyük. A cursillo azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursillo célja, hogy az evangélium az élet 

megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez. 

   
  Január 19-én istentisztelet és gyermek-istentisztelet               (Fotó: AÁ és PK) 

  
    Január 19-én Délutáni Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral                      (Fotó: AK és AÁ) 
Január-Február:  

26. vasárnap 17.00 
Ökumenikus Imahét záró alkalma a Nagytemplomban. Igét hirdet: Palánki 
Ferenc rk. püspök 

29. szerda 14.30 Bibliaóra. Téma: Jézus példázatokban tanít. Kérdések a persely mellett. 

30. csütörtök 10.00 Babamama klub 

30. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

30. csütörtök 16.30 Cserkészet 

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. 

Febr  1. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

Febr  2. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

Febr  2. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

Febr  2. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

Febr 15. szombat 16.00 
Gyülekezeti farsang. Kedves Szülők és Gyermekek! Várunk mindenkit szeretettel 

játékos farsangi családi mulatságunkra. A legjobb jelmezek jutalomban részesülnek. 

- Az elmúlt héten pénteken este és szombaton délelőtt presbiteri hétvégén vettünk részt gyülekezetünk presbitereivel 
Berekfürdőn a Megbékélés Házában, közösen kérve Istenünktől az Ő áldásait az új évre. 

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