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3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Nemrég olvastam egy történetet Trausch Liza néni 

tollából. Egy lelkész a Karácsonyt követő napokban 

meglátogatta gyülekezetének egyik idős férfitagját az 

idősek otthonában. Tudta róla, hogy 

az otthonban nagyszerű ellátásban részesül, lánya is 

meg-meglátogatja, de nem kis meglepetésére a bácsi 

könnyes szemmel fogadta, mikor belépett a szobába. 

Leült mellé, s beszélgetni kezdtek: hogyan telt az 

ünnep, mire emlékszik a régi idők karácsonyából... A 

bácsi szomorúsága csak nem múlt. „Kedves bátyám! - mondta, miután meglátta a 

kicsomagolt ajándékdobozt az éjjeliszekrényen. Látom, hogy ajándékot is kapott. 

Szép dolog! Biztos a lánya hozta. Nem örül neki?” Látszott, hogy volt benne na-

rancs, szaloncukor, vastag zokni, édesség. „Van benne minden, bátyám!” Az idős 

bácsi leemelte a dobozt, ölébe vette, s halkan csak annyit mondott: „Igaza van, tisz-

teletes úr! Minden van benne, csak egy valami maradt ki. A szeretet.” 

Pál a szeretet himnuszában ír erről: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok 

is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cim-

balom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség-

nek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, 

szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” 

Noha sok minden köti le időnket, figyelmünket, sokszor kimarad dolgainkból a 

szeretet. 

Éppen ezért a Kertvárosi Református Napok alkalmain idén azzal foglalkozunk, 

hogyan szerethetem jobban gyermekemet, az időseket, felebarátomat, ellenségemet, 

hivatásomat, hazámat, Istent, hogyan fogadjam el, sőt, hogyan szerethe-

tem önmagamat.  

Azon felül, hogy újra szeretnénk gondolni dolgainkat, szeretnénk attól tanulni, 

Aki maga a szeretet. 

Tarts velünk, hiszem, hogy sokat épülsz majd belőle! 

Nagy György lelkipásztor 

Kövesse nyomon gyülekezetünk életét a Facebook oldalon: 

www.facebook.com/refkertvaros 
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„Ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek  
megújulásával.” Róma 12,2a 

Ha maradandó változást szeretnél az életedben, akkor szükséges átprogramoz-

nod az elmédet. 

Különösen a gondolatsémákat kell megváltoztatni és nem arra összpontosítani, 

amire nem szeretnél összpontosítani; hisz arra veszed az irányt, amerre összpontosí-

tasz. 

A mai ige egy tervrajzot állít elénk arról, hogyan változtassuk meg a gondolko-

dásunkban létrejött sémákat. 

•„Ne igazodjatok…” Milyen gyakran hagyjuk, hogy mások alakítsák az éle-

tünket? Isten nem szeretné, hogy valaki máshoz hasonló legyél; hanem azt szeret-

né, hogy azzá légy, akivé teremtett. Tehát, ne utánozz, ne igazodj, és ne próbálj 

meg a másikhoz hasonló lenni. 

•„...e világhoz…” A minták képezik az alapját mindannak, amit megtanultál 

az életben. Ha változni szeretnél, akkor szükséges megváltoztatni a sémákat és a 

mintákat. A korábbi, régi és egészségtelen sémát vagy szokást egy újjal, a Krisztu-

sival kell helyettesítened. 

•„Változzatok meg értelmetek megújulásával.” A „megváltozni” szó 

ugyanaz a szó, amit a metamorfózisra használunk; az a fajta átalakulás, illetve an-

nak a folyamata, amikor a hernyóból pillangó lesz. Ugyanilyen értelemben, Isten 

egy teljesen új emberré szeretne átváltoztatni a gondolkodásod megújítása által. 

Hogyan történik meg mindez? A Biblia az Efézus 2,22-24-ben azt mondja:  

„Hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi 

természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai 

miatt. Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat, és öltsétek fel az új embert, 

akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentség-

ben éljen.” 



 5. REMÉNYSUGÁR  

Ez azt jelenti, hogy némi levetkőzést és felöltözést kell végrehajtani – és a levet-

kőzésnek előbb kell megtörténnie a felöltözésnél. Ugyanúgy, mint mikor ruhákat 

próbálsz egy ruhás üzletben. Mielőtt felpróbálod az új darabot, le kell vetned a régit. 

El kell hagynod a régi viselkedésmódot, a régi gondolkodásbeli sémákat, a régi 

elképzeléseket, amelyek szerint éltél, ahhoz, hogy felöltsd az új ruhákat, melyeket 

Isten szabott rád. 

Beszéljetek róla: 

• Mit jelent a gyakorlatban megújítani az elmédet? 

• Hogyan jellemeznéd a szokásaidat, amelyeket az eddigi életed során megtanultál? 

• Mi az a „régi dolog”, amit le kell vetkőznöd ahhoz, hogy Isten meg tudja újítani 

az elmédet? 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.08.15.) 

www.napiremeny.blog.hu 

Gárdonyi Zoltánra 
emlékezünk november 20-án és 27-én 

(1906-1986)  

Gárdonyi Zoltán zeneszerzőre, egy-
házzenészre emlékezünk születésének 
110., valamint halálának 30. évforduló-
ja alkalmából a gyülekezetünkben. 

Az ő kiemelkedő munkásságát mutat-
ják be néhány percben az ének-zene 
munkacsoport tagjai novemberben két 
vasárnapi istentisztelet végén. Elhang-
zanak vokális és hangszeres művei 
(kórusművek, szólóénekek, kánonok, 
orgonakorálok, intonációk). Közremű-
ködik a Református Énekkar, az Öröm-
hír Kamarakórus, továbbá az egész 
Kántorium. 

„Lehet, hogy reményeid meghaltak, 

és álmaid el vannak temetve,  

de Isten új életet tud lehelni beléjük.” 



 

 

 6. REMÉNYSUGÁR  

Lelkész: Mit értesz a mindennapi kenyéren? 

Gyerek: Általában mindent, ami az élet fönntartására szükséges, nemcsak a táp-
lálkozás és ruházkodás, hanem minden egyéb segédeszköz is figyelembeveendő e 
pontnál, mely az élet külső viszonyainak fenntartásához hozzájárul, hogy ezeknek 
birtokában mindennapi kenyerünket békében költhessük el Isten tetszéséhez képest. 

L.: Miért óhajtod, hogy Isten adja meg azt, mit az Ő szavai szerint kötelességünk 
munkával megszerezni? 

Gy.: Bár élelmünk megszerzése céljából kell munkálkodnunk és izzadnunk is, 
mégsem a magunk munkája, ügyessége vagy szorgalma adja kezünkbe a kenyeret, 
hanem egyedül Isten áldása; ez az áldás ad szerencsét kezünk munkájára is, mely 
különben haszontalan volna. Továbbá azt kell tartanunk, hogy még akkor is, amikor 
a táplálék bőséggel terem kezünk munkája után, s e táplálékból élünk, nem azok 
lényege, hanem Isten ereje táplál minket. Mert nincs is a táplálékoknak oly tápláló 
hatásuk, mely természetüknél fogva velük termett volna, csak Isten adja azt az égből 
mintegy jóltevésének eszközeivel. 

L.: Mi jogon nevezed a kenyeret a te kenyerednek, mikor Istentől kéred? 

Gy.: Azért, mert Isten jósága következtében a miénk lesz, ami egyébként a legke-
vésbé sem illetne meg minket. Jut e szó arra is, hogy ne vágyódjunk egyéb kenyér 
után, s elégedjünk meg azzal, ami törvényes úton, mintegy Isten kezéből eljut hoz-
zánk. 

L.: Miért mondod, hogy: A mi mindennapi kenyerünket add meg minekünk ma? 

Gy.: E két szó mérsékletre és önuralomra tanít. Nem szabad többet kívánnunk, 
mint amire szükségünk van. 

L.: Ha az Úri imának minden embernek közös imádságául kell szolgálnia, ho-
gyan lehet az, hogy a gazdagoknak is kell kérniök mindennapi kenyerüket, bár bő-
velkednek házaikban és sok időn eltelt javaik vannak? 

Gy.: Gazdagnak és szegénynek egyaránt át kell látni, hogy csak az válhatik va-
gyonukból javukra, aminek használatát Isten engedé meg nekik, s amit kegyelméből 
gyümölcsözővé és hatásossá teve. Ennélfogva, ha minden a miénk is, nincs sem-
mink, csak az, amit Isten kezéből óránként elveszünk, s amennyi nekünk szükséges 
és elég. 

Párbeszéd-részlet a Genfi Kátéból 

„Istennek áldása nélkül 

sem magunknak, 

sem a mi javainknak 

jó dolga nem lehet.” 
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Áldozati ünnep van. Néhány férfi tűzifát rak halomba a máglyához, mások azzal 
foglalatoskodnak, hogy hosszú fadarabokat négyszögletes keretté ácsoljanak össze. 
Aztán bárányokat vágnak le áldozatul, feldarabolják őket, és a fából készített áll-
ványra akasztják. Az állványokat a meggyújtandó tűz helye köré szúrják bele a ho-
mokba, így egyetlen tűzrakás erejével egyszerre több bárányt is meg tudnak sütni. 

Miközben egy ismerős családhoz igyekszem, megpillantok egy tűzrakást, mely 
körül húsz bárány van így felfüggesztve. Ez a látvány Jézusra emlékeztet, ahogyan 
kiterjesztett karral függött a kereszten. 

Megérkezvén barátaimhoz megtudom tőlük, miről is van szó ennél a bárányáldo-
zatnál: ha meghal egy ember, a saját báránya hátára ül fel, ami átviszi egy keskeny 
hídon, amely alatt a pokol tüze lángol. Akinek erős báránya van, biztosan átér a híd 
túloldalára akkor is, ha a tűz útközben megperzseli a bárányt. A barátaim megkérde-
zik: „És te? Neked is van már bárányod? És elég erős?” 

Izráel népének bibliai történeteire kell gondolnom, azokra az áldozatokra, ame-
lyeket évszázadokon át hűségesen elvégeztek, s amelyek mégsem tudták elvenni 
bűneiket. Aztán Keresztelő János jut eszembe, aki Jézust meglátva így kiáltott fel: 
„Ez Istennek az az áldozati báránya, aki az egész világ bűneit elveszi.” 

Így válaszolok: „Igen, elég erős a bárányom, és egészen biztos, hogy át tud vinni 
a hídon. Jézusnak hívják.” 

Betsy Edwards, egy misszionárius beszámolója Afrikából 
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Losonczi Léna: MAGYARSÁG 

A Kárpát-medence 
áldásos földjére érkezett 
egy kis nép 
több, mint ezer éve. 
 
Körbezárt szigetként 
él Európában, 
de hittel megmaradt 
csonkolt hazájában. 
 
Szorítja őt körben 
germán és szláv tenger, 
de győzi a harcot 
a jó magyar ember. 
 
Az egész nagy világ 
ismeri értékét, 
tatár, török, orosz 
ölte, szívta vérét. 
 
Más népek oltárán 
áldozott eleget, 
idegen érdekekért 
adott életeket. 

Emeld fel, magyar nép, 
emeld most fejedet! 
Viseld büszkén, bátran, 
ne szégyelld nevedet! 
 
Törekedj egységre, 
szent összetartásra, 
testvér-kézfogásra 
és megmaradásra! 
 
Te lehetsz az Isten 
új választott népe, 
Kánaánba hozott, 
több, mint ezer éve! 
 
Lásd be, a Teremtő 
rajtad tartja kezét, 
védi, óvja, tartja 
szép magyar nemzetét! 
 
Csak maradj hű hozzá, 
magasztald nagyságát, 
kérd, hogy hallgassa meg 
Kölcseynk fohászát! 
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A bűn becserkész, 
a szeretet befogad. 

A bűn bekebelez, 
a szeretet magába foglal. 

A bűn megköt, 
a szeretet megtart. 

A bűn százannyit ígér, 
a szeretet százannyit ad. 

A bűn elveszi az önismeretet, 
Felmagasztal és magasba emel: 
Csak hogy letaszítson. 

A szeretet helyes önismeretre tanít, 
Kiábrándít hamis „önmagadból”,  
és összetör: 
Csak hogy felemelhessen. 

A bűn hájjal keneget, 
hogy megrontson. 

A szeretet kíméletlenül pöröl, 
Hogy megtisztítson. 
A bűn fröcsköl, 
a szeretet szétárad. 

A bűn éget és perzsel, 
a szeretet sugároz. 

A szeretet egyszerű, 
a bűn körmönfont. 

A szeretet „egy-ügyű”, 
a bűn agyafúrt. 

A szeretet nyíltan beszél, 
a bűn körülír. 

Míg a szeretet a mélység titkairól dadog, 
a bűn a felszín közhelyeiről fecserész. 

Míg a bűn hazudik, hogy ne kelljen 
megmondani az igazat, 
a szeretet kitérő választ ad, 
hogy ne kelljen hazudnia. 

A bűn kényszerít, 
a szeretet késztet. 

A bűn csábít, 
a szeretet vonz. 

A bűn érzéki, 
a szeretet érzékelő. 

A bűn forral, 
a szeretet hevít. 

A bűn űz és hajt, 
a szeretet lelkesít. 

A szeretet megkeresi a tisztátalant, 
hogy felemelje, 
a bűn „felhajtja” magának a tisztátalant,  
hogy kihasználja és sárba tapossa. 

A szeretet az embert látja a cédában is, 
De a bűn csak riherongy kurvának tartja. 

A szeretet megjelöl, 
A bűn megpecsétel. 

A szeretet társakra lel, 
de a bűn csak hordákba ver. 

A szeretet kiteljesít, 
a bűn kiüresít. 

A szeretet mentséget keres, 
a bűn kifogást talál. 

A bűn bekerít és magadba zár, 
a szeretet kapukat nyit és  
másokhoz vezet. 

A bűn elfecsérli és pazarolja a másét, 
De a szeretet önmagát osztja szét. 

Simon András 
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Dr. Joó Sándor 

Nem vagy felesleges 
 

(Az Istenre hagyatkozás boldog időszaka) 

Fejed felett hát elszálltak az évek, 

s az ifjúság olyannak tekint, 

mint kit itt felejtett az idő. 

Ne bánd, most élted legszebb kora jő. 

Az idő, ama nagy aranymosó, 

a hétköznapok homokjából 

mosta ki a lelked aranyát, 

s most szelíd, de sugárzó fényivel övezi 

még hátralévő éveid sorát. 

Az aranyérc nehéz, s te ezért 

érzed hát az öregség súlyát. 

Ne bánd, csak dalolj vígan, boldogan. 

Az Úrnak érett gyümölcsre is szüksége van. 

Tavasz, nyár, ősz nélkül mit sem ér, 

de legszebb a tél: ruhája hófehér. 

Virág, kalász, gyümölcs kezdet csupán. 

A szemlélődő pihenését az életfán 

a tél halk hóesése hozza meg. 

Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg. 

S ha öreg csontjaid oly gyakran fájnak, 

ez is csak ígérete egy újabb csodának. 

Gyerekkorodban is fájt a növekedés, 

most belső, drágább lényed növekszik. 

Lelked nemsokára szárnyát bontogatja, 

s hogy merre szállj, az utat megmutatja. 
 

Ne bánd, ha munkaerőd nincsen, 

csak szemlélődj a drága kincsen, 

mit az Úr adott az aranykorhoz néked. 

Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez, 

napjaidhoz büszke célt, ó, ne keress! 

Míg szeretni és imádkozni tudsz, 

Nem vagy felesleges! 
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Isten iránti hálával köszöntjük a 90. életévét betöltő 

ö. Gál Györgyné szül. Zemlényi Erzsébetet,  

aki az Idősek Kertjének lakójaként fiai, családja 

szeretetétől övezve éli mindennapjait.  

Idős kora ellenére gyülekezeti alkalmaink hűséges 

látogatója ma is.  

A 90. zsoltár szavaival kívánjuk továbbra is Isten 

áldását életére:  

„Taníts úgy számlálni napjainkat,  

hogy bölcs szívhez jussunk."„ 

„Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, 
még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.” (Róma 8:37,EF) 

Évekig azon tűnődtem, mit jelent az, hogy „több, mint győztesek” vagyunk. Biz-
tosan vannak, akik más meglátással bírnak, de én arra a következtetésre jutottam, 
hogy „több, mint győztes”-nek lenni azt jelenti, hogy bármi is adódik az életben, 
bizonyosságod van afelől, hogy Jézus által képes vagy elbánni vele. Még mielőtt 
szembe kerülnél a problémával már tudod, hogy győztesen fogsz kikerülni belőle. 

Tehát, nem félsz a dolgoktól, nem rettegsz az ismeretlentől, és nem élsz állandó 
aggódásban amiatt, hogy mi fog történni egy váratlan helyzetben. Nem igazán szá-
mít, hogy mi az adott helyzet, tudod, hogy Krisztus által képes vagy kezelni. Szá-
modra a vereség nem opció! 

Kezdd el mindennap azt gondolni: „Krisztus által képes vagyok kezelni mindazt, 
amit az élet elém hoz. Képes vagyok megtenni mindazt, amit meg kell tennem. 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13) Még 
mielőtt reggel felkelsz az ágyból, hagyd, hogy ezek a gondolatok újra és újra átfus-
sanak az agyadon. 

A helyes gondolkodás az első lépés a jobb élethez. A sóhajtozás nem segít. A 
féltékenység arra, akinek megvan az, amire vágysz, szintén nem tesz jót. Az önsaj-
nálat idő- és energiapocsékolás. A kívánatos új élet kezdete az, hogy elkezdünk úgy 
gondolkodni, ahogyan Ő. 

Bízz Benne: Milyen meghatározott szituációban van szükséged arra, hogy el-
hidd: több, mint győztes vagy? Bízz benne, hogy Krisztus által mindenre képes 
vagy. 

Joyce Meyer 
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A következő néhány szempont abban segíthet, hogy összehasonlítsuk Jézus 
Krisztust, mint a keresztény hit alapítóját és szerzőjét Mohameddel, aki az iszlám 
alapító prófétája. Mivel a kereszténység és az iszlám arról szól, hogy az alapító élet-
útját és tanítását követi, fontos látni, hogy mi jellemzi Jézust és Mohamedet. Ami-
lyen ugyanis a vallás alapítója, olyanná válnak a követők is. Ezt a Biblia is kijelenti, 
amikor Pál apostol ezt írja: „Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük 
vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átválto-
zunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk” (2Kor 
3:18, EFO). Nézzük hát, milyen a különbségek vannak Jézus és Mohamed között. 

1. Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus 
soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert. 

2. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket 
(Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem 
biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el. 

3. Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga azonban sokakat megkínzott 
(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764). Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő 
maga azonban sokat szenvedett értünk, emberekért. 

4. Mohamed azt hirdette, hogy követői harcoljanak azok ellen, akik más vallást 
követnek, míg mindenki nem követi majd Allahot (Korán 8:39). Jézus arra biztatta a 
követőit, hogy szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját magukat — függetle-
nül a nemzetiségüktől, vallásuktól (Mt 5:44). 

5. Mohamed helyénvalónak tartotta egy félig vak ember brutális meggyilkolását 
(al-Tabari 1440). Jézus meggyógyított egy születése óta vak férfit (Mk 8:28). 

6. Mohamed egy rabszolgát arra utasított, hogy emelvényt készítsen neki, amiről 
az iszlám tanítását hirdetheti (Bukhari 47:743). Jézus megmosta a tanítványai lábát 
(Jn 13:5). 

7. Mohamed szerint a legnagyobb parancsolat az Allahban és a Jihadban való hit 
(Muslim 1:149). Jézus szerint pedig ez: szeressük Istent és a felebarátunkat, mint 
magunkat (Mt 22:34-40). 

8. Mohamed gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmá-
nyolt. Jézus szegényen halt meg, mert másokat szolgált, és nem halmozott fel va-
gyont..  
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Ez a szeretet munkája.  

Maga elé helyezi a szeretett személyt.  

A lelked fontosabb volt számára saját vé-

rénél.  

Örök életed fontosabb volt földi életénél.  

Mennyei helyed fontosabb volt neki, mint 

saját helye a mennyben. Feladta a sajátját, 

hogy mi megkaphassuk a mienket. 
Max Lucado 

9. Mohamed helyesnek tartotta mások keresztre feszítését (Korán 5:33, Muslim 
16:4131). Jézust keresztre feszítették. 

10. A követői szerint Mohamed elvárta, hogy mások az életüket adják érte (Sahih 
Muslim 4413). A követői szerint Jézus az életét odaadta másokért (Jn 18:11). 

A következtetések levonása legyen mindenki egyéni felelőssége…  
Infustus  

Ami megtörténik velünk, általában nem 

pusztít el, de ami utána történik ben-

nünk, az valóban tönkre tehet. A kese-

rűség olyan, mint a méreg, először a 

gondolataidat támadja meg, aztán a 

kapcsolataidat. Újra meg újra előhozza 

a fájdalmat, amíg az át nem veszi felet-

ted az irányítást, így elrabolva tőled azt 

a jövőt, amit Isten tervezett számodra. 

Ám ennek nem kell így lennie. A kese-

rűséget le lehet győzni.  

Halálos méreg  

Egy ember, akit megmart egy csörgőkígyó, berohant a 

kórházba. Az orvostól azt kérdezte: „Halálos?” A or-

vos így felelt: „A harapás nem az, a méreg igen.” A 

harapások, a bántások, melyek másoktól érnek, fáj-

dalmasak és felzaklatóak ugyan, de nem halálosak.  
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

ö. Mészáros Istvánné Kocsis Mária /86/ 

ö. Horváth Istvánné Veres Erzsébet /69/ 

Sükösd Ferenc /72/ 

Póti Endre /68/ 

Szűcs László /84/ 

Fazekas Miklósné Farkas Katalin /64/ 

Rozinyák Mihályné Bakai Etelka /82/ 

Budai Jánosné Erdélyi Margit /79/ 

Rózsa Imréné Fodor Erzsébet /88/ 

Filep Lajosné Kósa Katalin /77/ 

Lőrincz István /67/ 

Antal Lászlóné Bodnár Ibolya /58/ 

Borgyos Ferencné Pintye Irén /61/ 

Szűcs Barnabás Béláné Tóth Magdolna /80/ 

Kovács István /67/ 

Kujbus Miklósné Varga Irén /60/ 

Keresztségben részesült: 

Herman Marcell 

Tölgyes Botond 

Várudvari Zsófi 

Kovács Marcell 

Helmeczi Hanna 

Seres Tímea 

Siket Emília 

Siket Áron 

Bartos Balázs 

Katona Veronika 

Balog Ketrin Mira 

Lőrincz Dániel Zoltán 

Kiss Barbara 

Gellén Ágoston 

Felnőttként konfirmáltak: 

Bakos Barnabás 

Bíró Imréné Varga Erika 

Mindák Katalin 

Pisák Norbert 

Póti András 

Temesvári Gábor 

Házasságot kötöttek: 

Széles Ákos és Kovács Eszter 

Dányádi Péter és Mezei Andrea 

Temesvári Gábor és Tarcsa Anikó 

Dienes László és Farkas Diána 

Pelyvás Sándor és Csaholczi Márta 

Dienes László és Nyárádi Beatrix 

Rádi Péter és Muzsai Fannni 

Baráth Péter és Bakk Orsolya 

Turányi István és Koncz Marianna 

László Viktor és Illyés Mariann 

Garda Dávid és Verőcze Krisztina 

A konfirmációi órák minden pénteken: 

15.00-kor az Újtelepen 

16.30-kor az Északin 



15. REMÉNYSUGÁR  Felnőtt konfirmáció 

Tisztelt Gyülekezet! 

Kedves Testvéreim! 

A felnőtt konfirmációra felkészítő első alkalmon 

Tiszteletes Úr megkérdezte, hogy miért hoztuk azt a 

döntést, hogy konfirmálni szeretnénk. Mi, akik ma itt 

előttetek fogadalmat tettünk alapvetően két okot említet-

tünk:  

- a gyermekünk a tavalyi évben konfirmált és ak-

kor kerültünk közelebb Istenhez, a hithez; 

- a másik ok, akik azért szeretnének konfirmálni, mert Isten színe előtt is há-

zasságot kívánnak kötni, ehhez az életre szóló kötelékhez Isten áldását kérik.  

És ha belegondolunk, mindkettő nagy dolog!  

Nagy dolog, ha nem a szülő az, aki megmutatja gyermekének a helyes utat, ha-

nem Isten kiválasztja a gyermeket, és rá bízza  egy ember, a szülője örök életét.  

Napjainkban nagy dolog már az is, ha két ember házasságot köt, nem csak az 

együttélést választja, hát még az, ha házasságukra Isten áldását is kérik.  

És ma már azt is tudjuk, hogy a döntés, amit hoztunk, nem is a mi döntésünk 

volt! Isten formálja az életünket! Ő hívott minket, jött velünk az utunkon, vezetett 

bennünket; és vezette a gyermekünket, a házastársunkat, párunkat, akik bátorítottak 

és kísértek bennünket ezen az úton.  

És igen, Isten vezetett bennünket ebbe  a gyülekezetbe, amelynek tagjai lettünk. 

Mindannyiunk közös élménye volt, hogy jó érzés  istentiszteletre jönni. Békességet 

és nyugalmat kaptunk általa. Egy olyan élő gyülekezetet találtunk, amelynek tagjai 

valóságos kapcsolatban állnak Istennel, ahol Jézus Krisztus áll a gyülekezet közép-

pontjában. Ahol az igehirdetésben  mindenki talál fogódzót és iránymutatást a saját 

életére. Az életünkre, amely ma egy fordulóponthoz érkezett.  

Hiszem, mindannyiunk-

hoz szólt az Úr: „ Ne félj, 

mert megváltottalak, neve-

den szólítottalak, enyém 

vagy!” (Ézsaiás 43:1) 

Kívánom,  hogy mind-

annyian megtaláljuk éle-

tünkben azt az utat, azt a 

szolgálatot, amire Isten el-

rendelt.  

Mindák Katalin 
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Kertvárosi Református napok 2016 

SZERETETSULI 

 

Szeptember 17. szombat 

Testi-lelki egészség nap 
 

Szeptember 18. vasárnap 

„A legnagyobb a szeretet” 
Igehirdetés: Nagy György lp. 

 

Szeptember 25. vasárnap 

Hogyan szeressem a hivatásomat? 
Igehirdetés: Nagy György lp. 

 

Október 1. szombat 

Hogyan szeressem az időseket? 
Ifjúságunk szolgálata az Idősek Kertjében 

Október 2. vasárnap 

Apák napja 
Igehirdetés: Szanyi György 

lp. Kárpátalja 

„Kincses sziget” 

 játszótérátadás 
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Október 5. szerda 

Hogyan szeressem Istent? 
Pintér Béla koncert  

az Égigérő közösségi házban 
 

Október 9. vasárnap 

Hogyan szeressem önmagamat? 
Igehirdetés: Nagy György lp. 

 

Október 9. vasárnap házaspári délután 

Hogyan szeressem a házastársamat?  
Előadó: Révész Judit lp. 

 

Október 16. vasárnap 

Hogyan tudom kifejezni a szeretetet? 
Igehirdetés: Nagy György lp. 

 

Október 22. szombat 

Imaéjjel az Égigérő közösségi házban 
 

Október 23. vasárnap 

Hogyan szeressem a hazám? 
Vendégünk a szamosszegi Dalárda 

 

Október 27-30. csütörtöktől vasárnapig 

 Evangelizációs hét 
Igehirdető: Mező Miklós lp. Kárpátaljáról 

 

Várunk mindenkit szeretettel! 
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2. Ó, Jézusom, halld meg imám: 
Szólítsd meg az édesapám, 
Hogy hadd legyen ő is tiéd: 
Adtál helyette drága vért. 
Őneki is ingyen adod 
Kegyelmedet, bocsánatod, 
A bűn helyett az életet. 
Hadd áldja ő is szent neved! 

3. Ó, Jézusom, halld meg imám: 
Szólítsd meg az édesanyám, 
Hogy hadd legyen ő is tiéd: 
Adtál helyette drága vért. 
Őneki is ingyen adod 
Kegyelmedet, bocsánatod, 
A bűn helyett az életet. 
Hadd áldja ő is szent neved! 

4. Ó, Jézusom, hadd kérjelek: 
Szólítsd meg a testvéremet, 
Hogy hadd legyen ő is tiéd: 
Adtál helyette drága vért. 
Őneki is ingyen adod 
Kegyelmedet, bocsánatod, 
A bűn helyett az életet. 
Hadd áldja ő is szent neved! 

5. Ó, Jézusom, hálaimát 
Mond neked az egész család. 
Megkeresed, ki elveszett: 
Apát, anyát és gyermeket. 



 

 

Énekkari közösségünk 1996 januárjában alakult, amelynek az Északi templom 

adott próbahelyszínt. Tarcsa Gusztávné Emike néni patronálásával indult el ez a kis 

közösség. Az énekek megtanítását, a karvezetői szolgálatot én vállaltam el. 

2005-től az újtelepi imaházban, majd az Égigérő közösségi házban tartjuk pró-

báinkat. 

Ennek a két évtizedes működésnek a legfőbb jellemzője, hogy mindnyájan is-

tenhívő, templomba járó emberek vagyunk, valamint mindenki érzi, hogy jó ügyet 

szolgálunk. Isten dicsőségére énekelni felemelő érzés és megtiszteltetés.  

Igen sok szolgálatra tekinthetünk vissza ez alatt a 20 év alatt. Sok szomszédos, 

ill. távolabb levő gyülekezet meghívására énekelhettünk az istentiszteleteken, ünne-

pi alkalmakon. Több kórustalálkozón vettünk részt, ahol Istent dicsőíthettük éneklé-

sünkkel. 

Mátészalkán mindhárom templomban ünnepélyesíthettük az egyházi ünnepi 

istentiszteleteket, egyéb alkalmakat, valamint temetéseken, esküvőkön, keresztelő-

kön szolgáltunk éneklésünkkel.  

Ez a három szolgálat mindhárom templomban arra irányul, hogy hálát adjunk 

Istennek ezekért az évekért, hogy megőrzött bennünket egészségben, és ha valami-

lyen ok miatt néhány testvér elmaradt az éneklésből, jöttek új tagok, akiknek szintén 

megköszönjük, hogy van folytatás, így éneklésünk továbbra is Istent dicsőíti, vala-

mint a gyülekezet lelki örömét erősíti. 

Katona Gézáné  

19. REMÉNYSUGÁR  



Egy esősnek induló szombat reggelen közös-
ségünk kedvét nem vette el a rossz idő: megláto-
gattuk azt a lőteret, amelyet mindmáig titokzatos-
ság leng körül a helyiek körében. 

A helyi lövészklub vezetői segítségével 3 lő-
fegyvert próbáltunk ki, köztük egy 9 milliméteres 
parabellumot. 

Felidéződtek a régi katonaévek, MHSZ-
élmények, de volt, aki először érezte meg a pus-
kapor szagát. 

Mindenesetre nagy élményt jelentett mind-
nyájunk számára. 

Férfisátor hírek 20. REMÉNYSUGÁR  



 

 

21. REMÉNYSUGÁR   

Elfoglalt férfiak nem jegyzik elő 
naptárukban a fáradtságot, de az hirtelen 
rájuk telepszik. Olyankor, amikor a leg-
kevésbé várják. 

A kimerültség ítélőképességünk és 
érzelmeink némán pusztító rákja. Megra-
bolja alkotóképességünket, titokban 
meglopja nemzőképességünket és éleslá-
tásunkat. Amikor fáradtak vagyunk se-
bezhetőbbeknek és kevésbé óvatosaknak 
bizonyulunk. 

Idegeink pattanásig feszülnek, ke-
délyállapotunk hullámzó, és még legegy-
szerűbb problémáink is megoldhatatlan-
nak tűnnek! 

Sok férfi hoz hosszú távú döntéseket 
átmeneti körülmények nyomásának en-
gedve olyankor, amikor a kimerültség 
megfosztja őket jobb ítélőképességüktől. 
Kreatív férfiak bűntudatot éreznek, ha 
fáradtak és menekülnek annak félelmé-
től, hogy képességeik egy nap kiszárad-
nak, és akkor többé már nem lesznek 
képesek teljesíteni. Elég gyakran nagyon 
nehéz a borzasztóan sikeres férfiaknak 
dolgozni, és nagyon nehéz őket szeretni. 

Ezeket a férfiakat nem terelgetik, 
hanem űzik-hajtják… a teljes kimerült-
ségbe! 

Egy normális éjszakai alvás nem 
képes hatékonyan gyógyítani a Sámson  
-féle kimerültséget, mint ahogyan egy 
gyorstapasz sem a terjedő rákos dagana-

tokat! A modern idők Sámsonjai olyan 
két lábon járó hullák, akik saját fájdal-
maikkal táplálják magukat, mint ahogy 
egy drogos tömi magába a kábítószert. 
Ezek a férfiak sikerfüggőek és siker-
sújtottak, de mindazon túl rettenetesen 
szükségük van pihenésre, megnyugvásra. 

Szükségünk van megújulásra és a 
dolgok újraértékelésére – szükségünk 
van egyensúlyra. 

Azt akarom, hogy megértsd, hogy a 
nyugalom létezik. Ez többet jelent, mint 
az alvás – ez békesség és nyugalom. Ez 
annak a csecsemőnek a nyugodt légzése, 
aki semmi fenyegetéstől nem fél, hanem 
biztonságban van annak karjaiban, aki 
életet adott neki. 

Mindig kudarcot fogunk vallani, ha 
nem térünk vissza Istenhez, és ha táma-
szért, segítségért nem csupán őreá tekin-
tünk! 

Minden férfinak szüksége van nyu-
galomra, megpihenésre. Ha megtagadod 
ezt a szükséget, akkor ez végül azt ered-
ményezi, hogy beleomlasz Delila karjai-
ba. Szükséged van nyugalomra, és az 
egyetlen hely, ahol biztonságba hajtha-
tod le a fejed, az az, amikor Isten akara-
tában vagy. Nem számít, hogy milyen 
keménynek, göröngyösnek tűnik az Ő 
akarata, biztos vigasz származik abból, 
ha megérted és beteljesíted rád vonatko-
zó terveit, szándékait!            T.D. Jakes 
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A tivadari Református Üdülő adott 

otthont május utolsó hétvégéjén gyüleke-

zetünk 11 házaspárjának, hogy az együtt 

eltöltött idő során Miklósy Zsolt és fele-

sége, Judit párkeresésről, házasságról 

szóló előadásait meghallgassa. 

Az is bizonyítja a házasság fontossá-

gát, hogy a világ legrégebbi intézményé-

ről van szó, az államnál és az egyháznál 

is régibb. Isten tökéletes tervének része, 

hogy a férfi és a nő házasságban éljenek, 

ha Ő egymáshoz tartozónak választotta 

őket. Segít megtalálni azt az embert, akit 

számunkra párnak rendelt, hogy hűség-

ben és együtt haladjunk az Élet útján. 

A jó házasság az Úr ajándéka, de ne-

künk, halandó és gyarló embereknek is 

sokat kell tennünk azért, hogy ebben az 

Áldásban részesüljünk. Ha kihagyjuk Őt 

életünkből, nem leszünk képesek igazán 

tartalmas és értékes életet élni. Igaz ez a 

házasságra is, egy férfi és egy nő kapcso-

lata, a kettős kötél nagyon sérülékeny és 

könnyen elszakadhat. Az összeszokás, 

összecsiszolódás folyamán bizony elő-

fordulnak hibák, előjönnek a gyengesé-

gek, a különbözőségek. A hármas kötél 

jellemzi azt a házasságot, ahol Isten is 

fontos része annak. Ahol a kimondott 

fogadalmat a felek komolyan is gondol-

ják, a nehézségek közepette is; ahol Isten 

felé fordulva haladnak a közös úton. 

Ahol útmutatásait, segítségét kérik; mert 

Ő mindent meg tud adni. Ha nagyon ne-

héznek tűnne helyzetünk, akkor a kilépés 

és elválás helyett találhatunk igazi meg-

oldást – Istennél. 

Ezeket a fontos – és néha bizony igen 

elgondolkodtató – dolgokat beszéltük 

meg; olykor-olykor az előadókat is fél-

beszakítva, hiszen nagyon szívünkből 

szóltak ezek a gondolatok. 

Az esti közös együttlétek során 

lehetőségünk nyílt a résztvevők 

mélyebb megismerésére, játékos 

módon tudtuk bizonyítani, 

mennyire ismerjük életünk pár-

ját, imával és énekekkel dicsőít-

hettük a Mi Urunkat. 

Külön köszönet illeti az üdülő-

ben szolgáló testvéreket, akik a 

hétvége során szállásunkról és 

étkezésünkről gondoskodtak. 

Csaba és Erzsébet 

„Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.” 
„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette 

az egyházat, és Önmagát adta azért.” Efézus 5 : 22,25 
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Összebékülés 

   Amikor valaki, akinek házassága bajban volt, 
tanácsért fordult a Mesterhez, ezt mondta neki: 

Tanulj meg a feleségedre hallgatni! 

   Az illető szívébe véste a tanácsot, s egy hó-
nap múlva visszatért, hogy közölje, megtanult a 
felesége minden szavára figyelni. 

   Elmosolyodva így szólt erre a Mester: 

Most menj haza, s figyelj minden szóra, amit 
nem mond. 

Anthony de Mello 

Varga Miklós presbiterünk  

és felesége, Puskás Irén  

40 éve kötött házasságot,  

egymásnak örök hűséget fogadva.  

A 40. zsoltár 6. versével kívánunk 

sok örömet és áldást  

további életükre: 

„Sok csodás tervet vittél véghez 

értünk, nincs hozzád fogható. 

Szeretném hirdetni és elmondani, 

de több annál, amit fel tudnék 

sorolni.” 

Mi belőled élünk, Istenem! 

Abból, amit adsz, abból, amit szólsz, 

Abból, amit teszel, abból, hogy szeretsz. 

Lothar Zenetti 
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„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Péld.16,1) 

Az augusztus 20-i ünnepségen dr. Hanusi Péter polgármester úr a „Mátészalka 

Város Egészségügyéért” kitüntető címet adományozta dr. Makrai Tibor osztályveze-

tő főorvos úrnak, gyülekezetünk főgondnokának az egészségügyben végzett kiemel-

kedő és lelkiismeretes munkájáéért. Isten áldását kérjük további életére, munkájára 

és családjára. 

Kanizsa József: 

Csodás e földi élet 
 

Csodás e földi élet 

 Minden perce 

Csodás az ember, ha  

 Mindig őszinte 

Csodás emberekért 

 Emberként élni 

Be jó emberi szemekbe 

 Belenézni 

Adni a jóból, s mástól 

 Sohase kérni 

Isten adta természettel 

 Nem visszaélni 

Közel s távol emberektől 

 Mindig remélni 

Ó, Uram adtál erőt, 

 Adj még szép életet 

Tenni, cselekedni engedj 

 Csak ennyit kérek 

Oly csodás az ember 

 És a földi Természet 

Most értem igazán: 

 A törtet s az egészet 

A Nappalt s az éjeket 

 A csillogón szépet 

A Jelent, a Jövőt 

 Az Élet-végtelenséget 

„Éneklek az Úrnak egész életemben; zen-

gedezek az én Istenemnek, amíg élek.” 

(Zsolt. 104,33) 

Ugyancsak a 20-i ünnepségen részesítet-

ték Pro Urbe Díjban a Zenebarátok kórusát, 

melynek két tagja az Örömhír kamarakóru-

sunkban is énekel: Bunna László és Pecséri 

Enikő, aki az istentiszteleteken fuvolajáték-

kal is szolgál. Isten áldását kérjük további 

életükre, szolgálatukra és családjukra.  



 

 

 25. REMÉNYSUGÁR  

„Csodálatosan alkottál…” (Zsoltárok 139:14 NIV) 

Az evolúcióelmélet azt mondja, ha valamilyen igény merül fel, akkor a természet 

majd gondoskodik arról, amire szükség van. Valóban? Dr. William Paley azt írja 

Natural Theology [Természeti teológia] című könyvében:  

„A szemünk fényességéhez és használatához elengedhetetlen, hogy folyamatosan 

nedves és tiszta maradjon, ezt egy pontosan ezt a célt szolgáló váladék biztosítja; a 

fölösleges sóoldat pedig az orrba ürül egy a csontban lévő kicsiny lyukon keresztül, 

ami nem nagyobb átmérőjű egy libatoll szárának átmérőjénél. Amikor a folyadék az 

orrba kerül, magától szétterjed az orr belsejében, és elpárolog a meleg levegő áramá-

ban, melyet a folyamatos légzés biztosít. Azt könnyű felismerni, hogy a szem ned-

vességet igényel; de a szem „igénye” létrehozhatta-e a könnymirigyet vagy a fölös-

leg eltávolítására fúrhatott-e lyukat – méghozzá a csontba? Mondják meg az evolu-

cionisták, hogy ki fúrta a lyukat…, és ki készítette a csatornát könnyeink szétoszla-

tására.” 

A sötétben szemünk érzékelő képessége százezerszeresére nő. A valaha készített 

legkitűnőbb kamera sem ért ennek közelébe sem! Sőt, a szemünk rátalál arra a tárgy-

ra, amit látni akar, automatikusan ráfókuszál azzal, hogy megnyúlik vagy összehú-

zódik. A párban mozgó két szemnek különböző szögben kell állnia ahhoz, hogy 

pontosan arra nézzen, amit látni akar. Az evolúció azt mondja, hogy amikor a szem 

készen állt, hogy megteremtse önmagát, volt annyi előrelátása, hogy saját védelmére 

gondoljon, és megépítse a szemöldök csontos kiemelkedését, és az orrnyerget is, 

hogy az megtartsa a szemüveget, melyre oly sokunknak szüksége van. Aztán ellátta 

magát egy redőnnyel is, mely védi az idegen anyagoktól.  

Meglehet, hogy nagyobb hitre van szükség ahhoz, hogy az evolúciót elhiggyük, 

mint hogy a teremtésben higgyünk!  

Te mit gondolsz? 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UVB Hungary Alapítvány napi elmélkedé-

se, melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven kiadvány formájában megrendelhető a 

honlapon www.maiige.hu vagy a következő címen: Mai Ige Kiskőrös 6201 Pf.33.  



 

 

Beszámolók 26. REMÉNYSUGÁR  

– avagy Református Családi nap a 
Kincses ház udvarán 

2016 Pünkösdjén szabadtéri istentisztelettel kezdődött 

meg az a családi nap, melyre a Kertvárosi Református Gyülekezet várta a családokat 

a Kincses ház udvarára. 

Nagy György lelkipásztor igehirdetésében kiemelte, hogy a pünkösdi csoda lé-

nyege az, hogy a Lélek képes új erőt adni szétcsúszott, megfáradt életeknek. Hajó-

hoz hasonlítva az életeket arról is szólt, hogy sokszor bent veszteglünk egy-egy ki-

kötőben. Egy családi tragédia, egy temetés után vagy akár sértettségünkben nem 

vagyunk képesek újra elindulni. Máskor evezésünkben, saját fáradozásainkban bízva 

indulunk útnak ahelyett, hogy rábíznánk magunkat Isten vezetésére és erejére. 

Az istentiszteletet követően a Kálvin János Református Általános Iskola, a Mó-

ricz Zsigmond  Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, valamint az Eszter-

lánc Óvoda gyermekei léptek fel a nagyszínpadon, majd gyermek és ifjúsági koncer-

ten vehettek részt az érdeklődők. Eközben a gyerekek térképet kaptak a „Kincses-

sziget” felfedezéséhez, az állomásokon pecsétgyűjtésbe kezdtek. Várta őket a Szép-

ségsziget, az Apasátor, az óriáscsúszda, a Játéksziget, az óriás csúzli, valamint a 

Napraforgó játszóház izgalmas játékai. 

A tartalmas napon mintegy 500 résztvevő élte át Isten szeretetének közelségét. 

http://www.refkertvaros.hu/2016/05/vitorlat-bontottunk-avagy-reformatus-csaladi-nap-a-kincses-haz-udvaran/
http://www.refkertvaros.hu/2016/05/vitorlat-bontottunk-avagy-reformatus-csaladi-nap-a-kincses-haz-udvaran/
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Isten azért szeret, mert így döntött. 

Akkor is szeret, amikor nem tartod  

magadat szeretetre méltónak. 

Akkor is szeret,  

amikor senki más nem szeret. 

Mások elhagyhatnak, elválhatnak tőled 

és nem vesznek rólad tudomást. 

Isten mégis szeret. 

Mindig. 

Bármi történjen. 

Max Lucado 

Idei többgenerációs táborunknak a 

felvidéki Szádalmáson található Gra-

narium adott helyet. Az esti evange-

lizáció „magvas gondolatai” mellett 

volt időnk megtekinteni Kassát, Bet-

lért, a gombaszögi barlangot, Szád-

elő völgyét is. 

Fontos számunkra, hogy minden 

korosztály megismerje Isten szerete-

tét, és ne alakuljon ki közöttünk a 

világban oly gyakran megtapasztalt 

generációs szakadék. 

Volt olyan család, amelyből négy 

generáció képviseltette magát nyári 

táborunkban.   

Isten adjon további ilyen közös 

alkalmakat! 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

   Hagyományainkhoz híven ebben az évben is 

megrendezésre került a gyermektábor, melyet az 

Északi templom udvarán és a Kincses-házban tartot-

tunk. 

Naponta 90 gyerek vett részt a foglalkozásokon, 

amelyeket 40 segítővel bonyolítottunk le. 

A hét témája az olimpia volt, amelynek keretében 

sokat mozogtunk, sportoltunk, illetve ma élő keresz-

tyén olimpikonok életével ismerkedtünk meg. Ezek 

mellett láthattuk Nehémiás küzdelmeit, kitartását, 

Istenben való bizakodását a jeruzsálemi városfal újra 

építésekor. 

Péntek délután a szülőkkel együtt zártuk a tábort. 

Ezen az alkalmon a gyerekek röviden beszámoltak a 

héten hallottakról. 

Hálás szívvel tekintünk vissza a sok áldásra, melyet 

Istentől kaptunk ezen a héten.  



 

 

29. REMÉNYSUGÁR  

Testi-lelki egészségnap 

Amikor igazat mondasz, Isten követe vagy. 

Amikor a tőle kapott pénzzel sáfárkodsz, 

ügyvezető igazgatója vagy. 

Amikor bocsánatot hirdetsz, papja vagy. 

Amikor a test vagy a lélek gyógyítását segí-

ted elő, az Ő orvosa vagy. 

Amikor pedig imádkozol, úgy hallgat meg, 

mint apa a fiát.  

Szavad van Isten házában.  

A gyűrűjét adta neked. 

Max Lucado 

Az Égigérő közösségi házban megtartott 
Testi-lelki egészségnappal kezdődött el a 
Kertvárosi Református Napok rendezvény-
sorozata, amelyen mintegy 50 fő vett részt 
jó hangulatban.  

Vida Miklós tanár úr reggeli tornáját 
követően Szűcsné André Ildikó lelkésznő 
beszélt arról, hogyan szeressük a testünket, 
amely Istennek egy csodálatos alkotása, s 
amelyet sokszor nehezen tudunk elfogadni, 
nemhogy szeretni. A szünetet követően, 
ahol lehetőség nyílt ingyenes vércukor-és 
vérnyomásmérésre, dr. Kerezsi Erzsébet 
bőrgyógyász doktornő adott átfogó képet a 
csecsemőkortól egészen az idős korig je-
lentkező bőrbetegségekről. Az érdekes elő-
adások abban erősítettek meg bennünket, 
hogy nemcsak a lélek dolgaival kell foglal-
koznunk, hanem a Lélek templomával is, 
amelyért nem kis mértékben mi magunk is 
felelősek vagyunk. 

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy min-

denben olyan jó dolgod legyen, és olyan 

egészséges légy, amilyen jó dolga van a 

lelkednek.” 3 János 1,2 
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Augusztus 12-e és 16-a között tartotta gyü-

lekezetünk ifjúsága nyári kerékpáros táborát 

Nyírkátán, melynek idei témája 

az újjászületés csodája volt. 

Kirándulások, éjszakába nyúló beszélgeté-

sek gazdagították a jó hangulatban együtt 

töltött hetet. 

„Mi lennél, 

ha újjá lehetnél?” 



 

 



 

 


