
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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MIT TEGYÜNK A KIMERÜLTSÉG ELLEN? – 4. 

Igeolvasás: Kol 3,16  A Krisztus 

beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, 

hogy tanítsátok egymást teljes 

bölcsességgel, és intsétek egymást 

zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 

énekekkel; hálaadással énekeljetek 

szívetekben az Istennek. 

Alapige: Ef 5,18-20 18Ne részegesked-

jetek, mert a borral léhaság jár együtt, 

hanem teljetek meg Lélekkel, 

19mondjatok egymásnak zsoltárokat, 

dicséreteket és lelki énekeket; 

énekeljetek és mondjatok dicséretet 

szívetekben az Úrnak, 20és adjatok 

hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 

 

Kedves Testvérek!  

Immáron negyedik alkalommal beszélünk arról, hogy miként tudunk erőt meríteni, mit tehetünk a kimerültség 

ellen. Az elmúlt vasárnapokon az istentiszteletek fókuszába azt állítottuk, hogy milyen természetes erőforrások 

segítik a megerősödésünket, és az elmúlt vasárnap a középpontba az Istentől jövő erőt helyeztük. S beszéltünk 

arról, hogy egyedül az Úr Jézuson keresztül hozzáférhető Isten ereje, és hogy ezt az erőt Isten harmadik 

személye, a Szentlélek hordozza. 

A két fenti ige nagyon hasonlít egymásra. Megvastagítottam a betűket, ahol a közös nevezőt találjuk: intsétek 

egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek. Mondjatok egymásnak 

zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, (…) adjatok hálát az Istennek. Csak az a különbség, hogy a 

Kolossé levélben onnan indul ki Pál apostol, amit alá is húztam, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennetek 

gazdagon és ennek lesz a következménye a zsoltár, a dicséret, a lelki énekek és a hálaadás. Az efézusi levélben 

pedig arról beszél, hogy teljetek meg Lélekkel,és ennek lesz a következménye mindez. De mi ennek a 

jelentősége? Az, hogy e kettő szorosan összetartozik. Az, hogy legyél 

telve a Krisztus beszédével, és az hogy rendszeresen betöltekezz a 

Szentlélekkel. És ez lesz a te számodra az erő forrása. 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 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

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 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. 

 

Február:  

 

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

13. csütörtök 10.00 Babamama klub 

13. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

13. csütörtök 15.30 Ifjúsági óra 

13. csütörtök 16.30 Cserkészet 

15. szombat 16.00 

Gyülekezeti farsang. Kedves Szülők és Gyermekek! 

Várunk mindenkit szeretettel játékos farsangi családi 

mulatságunkra. A legjobb jelmezek jutalomban 

részesülnek.  

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

16. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyerek istentisztelet. 

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

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

teológus-lelkész szakos hallgató. 

 

 

    
-   Január 26-án gyermek-istentisztelet                     (Fotó: PK) 

 

 

- Hirdetem, hogy a jövő vasárnap sor kerül Katona Attila és Molnár Gerda Magdolna gyermekeinek: 

Katona Balázs Attilának és Katona Hanna Gerdának a megkeresztelésére. 

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