
    Nyírmeggyesi Református Egyházközség - 2023. február 5 vasárnap
Az istentisztelet felvétele (Török Gyula +Gere Csaba+Szondi Endre) a Facebookon  (Nyírmeggyesi Református Egyházközség) elérhető

 
 Erdei István ny. lelkipásztor: Szeretettel köszöntöm a Testvéreket. Mondjuk el közösen a gyülekezet
februári Igéjét: Ézsaiás 43:2. "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodor-
nak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg." Ézsaiás 43,2. Együtt mond-
juk el a gyülekezet 2023. évi Igéjét is: Lukács 9,43-44. Jézus „ezt mondta tanítványainak: Jegyezzé-
tek meg jól ezeket a szavakat!" Lukács 9,43-44. Kegyelem néktek és békesség Istentől... Ámen
   A gyülekezet nevében szeretettel köszöntöm a keresztelő családot: KÁDÁR ZOLTÁN és
KATONA ÁGNES szülőket (Tölgyfa 1) és harmadik gyermeküket  KÁDÁR LUJZÁT
Szeretettel  köszöntöm  Török  Miklós  keresztapát,  valamint  Huszti  Brigitta
keresztanyát. - Az Élet Ura, Jézus Krisztus áldja és szentelje meg az ünnepi istentiszteletet a
keresztelő család és a gyülekezet számára. - Ének:  412:2.

A keresztség szereztetési Igéje: Máté 28.18-20. Jézus Krisztus mondja:
”Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.  Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” Ámen.

Apostoli Hitvallás – Fogadalomtétel  - Imádság:. -  Keresztelés – Áldás.
Ajándék a Nőszövetségtől: kendő + keresztelési verslap. Átadja Erdei Istvánné ny. lelkipásztor, elnök

Nyilatkozat aláírása: ÉNEK: 208. régi: 167. „Jöjj, mondjunk hála szót hű szájjal és hű szívvel”
Vers. Kecskés Vivien: Keresztelődre. - Elmondják: Kádár Luca és Kádár Kornél.

Köszöntő ének: 1. „Jót kívánunk ma neked, e napon, szép napon, legyen áldott életed gazdagon.
A jó Isten napsugara árasszon fényt az utadra, énekünkkel köszöntünk, boldogan!  2. Imáinkban
kísérünk nap, mint nap, minden nap. Meghallgatja Istenünk biztosan. Áldjon meg az Úr tégedet,

vezesse az életedet, Minden szépet kívánunk, boldogan.
Vers: Siklós József: Kié vagy? - Elmondja: Kovács Viktória 

ÉNEK 342  -  Ézs. 35,1-10. - 334:1-3. ( Gyermek istentisztelet Gere Istvánné szolgálatával a gyül- i házban.)
Igei gondolat: ÖRÜLNI FOG A PUSZTA Textus–alapige: Ézs.  35:1.  „Örülni fog a puszta és a szomjú 
föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom.     Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.”  

Szeretett Gyülekezet! Krisztusban Kedves Testvérek!
A szomorú helyzetben lévő nép felé hangzik egy csodálatos bíztatás. Olyan dolgot

üzen,  ami  egyébként  teljességgel  lehetetlen,  ugyanis  a  pusztának  bőven  van  oka  a
szorongásra, a szomorúságra, a keserűségre, csak éppen az örvendezésre nem. 

A  puszta  olyan  település,  amely  különböző  okok  miatt  (leginkább  háborúk,
üldöztetések,  vagy emberi  kapzsiság) elnéptelenedett.  Lehettek szép emlékeink,  a  múltjuk
mégis szomorú, keserves. Pl. a Hortobágy puszta hely, de gondoljunk csak bele e hatalmas
kiterjedésű  pusztaság  területen  6  templomrom található.  Szent  István  királyunk  rendelete
alapján minden tíz falunak kellett egy templomot építenie. Nos, ez azt jelenti, hogy a török
hódoltság előtt itt 60 kis település lehetet. Szomorú helyszínek közé tartozik az Ormánság,
amelyik ugyancsak elnéptelenedett, itt az emberi telhetetlenség, kapzsiság eredménye lett ez.

Ítélet hangzott a választott nép felett: Az előző 34. részben olvassuk: „Jöjjetek népek
és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és annak teljessége, e föld kereksége és
minden szülöttei. Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre;
megátkozá,  halálra  adta  őket  ---  Mert  a  bosszúállás  napja  ez  az  Úrnak,  a  megfizetés
esztendeje Sionnak ügyéért. --- És fölveri palotáit tövis, csalán és bogács a bástyáit, és lesz
sakálok hajléka és struccok udvara. – 

Istent  komolyan  kell  venni.  Erre  az  Úr  Jézus  Krisztus  is  figyelmeztet:  „Azért
legyetek készen ti  is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia
(Máté  24:44). Amikor,  Isten  szembesít,  tetteinkkel,  önmagunkkal,  annak  mindig  súlya,

következménye  van.  Ádám  és  Éva  kiűzettetek  az  Éden  kertből,  Saultól  az  Isten  lelke
eltávozik, és gonosz lélek kezdi gyötörni, Júdás elmegy és öngyilkos lesz.  Mert a bűnnek, az
engedetlenségnek, az elfordulásnak, az elhajlásnak következménye van. 

De azt is meg kell látni, hogy Isten az Ő népét soha nem hagyja vigasztalás, segítség
nélkül, Neki mindig van jövőbemutató ígérete: 

 „Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy
liliom. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.”

„Miután az Úr megbüntette az emberek gonoszságát és bűneit, s megállta bosszúját a
zsidókon  és  a  pogányokon,  a  puszta  lakható  országgá  válik,  és  az  egész  Föld  arculata
megújul”a megváltottakért. 

Ha  az  Úr  ítél,  még  a  természet  is  elalél,  ám  ha  kegyelemmel  érkezik,  minden
ujjongva vigad.  Újra  épül a  puszta,  így történt  ez nálunk is,  sok olyan településünk van,
amelyik  a  mai  napig  megőrizte  nevében  a  múlt  szomorú  nevét,  figyelmeztetését;  pl.
Ohatpusztakócs, Pusztakócs stb. 

Megújul a természet, a víz mindenfelé elegendő lesz. Sőt: „Jól megépített útja lesz,
amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok
nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak
ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta .”

Ezen az úton az Úr érkezik, Ő teszi szentté, és ez az út nem lesz mindenkié. 
Erre  figyelmeztet  az  Úr  az  Ézsaiás  1-ben  is:  „ Nem  tűröm  együtt  a  bűnt  és

ünneplést! ----  Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne
tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,  térítsetek jó útra. - És
akkor:  „Örülni  fog a puszta és a  szomjú föld,  vigad a pusztaság,  és kivirágzik,  akár  egy
liliom. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.” Mert a pusztában: „Jól megépített útja lesz,
amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok
nem tévednek rá.”  

Tanuljatok  jót  cselekedni  ---  Törekedjetek  igazságra  ---  Térítsétek  jó  útra  az
erőszakoskodót,  ---  Védjétek  meg az árvák  igazságát  ---  képviseljétek az  özvegyek peres
ügyét --- segítsetek, szeressétek egymást – a gonoszt jóval győzd meg… mert ez lehetséges
pl. ÁVÓS tiszt és a pap… Filippi börtönőr… Zákeus, Lévi stb. két kisgyerek és a bűnöző…  

És akkor „Örülni fog” – minden, megújul, még a föld is. 
A szent  útra,  megszentelt  nép  léphet  –  amint  a  bűnös nem maradhatott  az Éden

kertjében, úgy ezen az úton se járhat az Isten ellen lázadó, Tőle elforduló.
Ez az út hazavezet… Az Isten népe haza mehet, Isten gondoskodik róluk. Ámen

Ének: 822:1. Imádság - Csendes imádság….Mi Atyánk…Adakozás – HIRDETÉS
1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt múlt heti szolgálatáért.  2 ö Harsányi Józsefné Pető
Jolán 78 évet élt (Tavasz 39) élt. A gyáistentiszteleten Isten Igéje: 1. Péter 1,17-25. 3. Alkal-
maink a szokott időben meg lesznek tartva: ma délután a gyülekezeti házban + hétfő 18 ó.
nőszövetségi Bibliaóra, + kedd 18 ó. presbiteri továbbképzés + énekkar csütörtök 18.30 ó.
–  Szeretetszolgálati  vasárnap  (  febr.  12.  )  a  10.30  ó.  Nyíregyháza  Magdaleneum
Fogyatékosok Református Ápoló,  Gondozó Otthona  szolgál  közöttünk.  –  A megvendége-
lésnél  (  ebéd,  sütemény,  pogácsa)  aki  segítségül  tud  lenni  jelezze.    4. Iratterjesztés.
5.Református cursillo! Meghívó. 6. Nick Vujicic szolgálata március 11. szombat, 19 ó. Papp
László  Budapest  Sportaréna.  Meghívó -  jelentkezés  még ma.   7. Házaspárok  vasárnapja:
évfordulósok: !!február 19!! 8. Imádkozzunk... 9. Az Igei gondolattal együtt ÖRÜLNI FOG A

PUSZTA - - az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora! – Ének: 19:1. 
BESZÁMOLÓ A PRESBITERI GYŰLÉSRŐL -  Gere Csaba presbiteri jegyző – Ének: 289 

Konfirmandusok – Áldás  – Kézfogás - 290 - Nyírmeggyes, 2023 február 2-3. Pótor László református lelkipásztor   



Nyírmeggyesi Református Egyházközség - 2023. február 5 vasárnap
Az istentisztelet felvétele (Török Gyula +Gere Csaba+Szondi Endre) a Facebookon  (Nyírmeggyesi Református Egyházközség) elérhető

 
 Erdei István ny. lelkipásztor: Szeretettel köszöntöm a Testvéreket. Mondjuk el közösen a gyülekezet
februári Igéjét: Ézsaiás 43:2. "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodor-
nak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg." Ézsaiás 43,2. Együtt mond-
juk el a gyülekezet 2023. évi Igéjét is: Lukács 9,43-44. Jézus „ezt mondta tanítványainak: Jegyezzé-
tek meg jól ezeket a szavakat!" Lukács 9,43-44. Kegyelem néktek és békesség Istentől... Ámen
   A gyülekezet  nevében szeretettel köszöntöm a keresztelő családot: KÁDÁR ZOLTÁN  és
KATONA ÁGNES szülőket (Tölgyfa 1) és harmadik gyermeküket  KÁDÁR LUJZÁT
Szeretettel  köszöntöm  Török  Miklós  keresztapát,  valamint  Huszti  Brigitta
keresztanyát. - Az Élet Ura, Jézus Krisztus áldja és szentelje meg az ünnepi istentiszteletet a
keresztelő család és a gyülekezet számára. - Ének:  412:2.

A keresztség szereztetési Igéje: Máté 28.18-20. Jézus Krisztus mondja:
”Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.  Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” Ámen.

Apostoli Hitvallás – Fogadalomtétel  - Imádság:. -  Keresztelés – Áldás.
Ajándék a Nőszövetségtől: kendő + keresztelési verslap. Átadja Erdei Istvánné ny. lelkipásztor, elnök

Nyilatkozat aláírása: ÉNEK: 208. régi: 167. „Jöjj, mondjunk hála szót hű szájjal és hű szívvel”
Vers. Kecskés Vivien: Keresztelődre. - Elmondják: Kádár Luca és Kádár Kornél.

Köszöntő ének: 1. „Jót kívánunk ma neked, e napon, szép napon, legyen áldott életed gazdagon.
A jó Isten napsugara árasszon fényt az utadra, énekünkkel köszöntünk, boldogan!  2. Imáinkban
kísérünk nap, mint nap, minden nap. Meghallgatja Istenünk biztosan. Áldjon meg az Úr tégedet,

vezesse az életedet, Minden szépet kívánunk, boldogan.
Vers: Siklós József: Kié vagy? - Elmondja: Kovács Viktória 

ÉNEK 342  -  Ézs. 35,1-10. - 334:1-3. ( Gyermek istentisztelet Gere Istvánné szolgálatával a gyül- i házban.)
Igei gondolat: ÖRÜLNI FOG A PUSZTA Textus–alapige: Ézs.  35:1.  „Örülni fog a puszta és a szomjú 
föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom.     Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.”  

Szeretett Gyülekezet! Krisztusban Kedves Testvérek!
A szomorú helyzetben lévő nép felé hangzik egy csodálatos bíztatás. Olyan dolgot

üzen,  ami  egyébként  teljességgel  lehetetlen,  ugyanis  a  pusztának  bőven  van  oka  a
szorongásra, a szomorúságra, a keserűségre, csak éppen az örvendezésre nem. 

A  puszta  olyan  település,  amely  különböző  okok  miatt  (leginkább  háborúk,
üldöztetések,  vagy emberi  kapzsiság)  elnéptelenedett.  Lehettek szép  emlékeink,  a  múltjuk
mégis szomorú, keserves. Pl. a Hortobágy puszta hely, de gondoljunk csak bele e hatalmas
kiterjedésű  pusztaság  területen  6  templomrom található.  Szent  István  királyunk  rendelete
alapján minden tíz falunak kellett egy templomot építenie. Nos, ez azt jelenti, hogy a török
hódoltság előtt itt 60 kis település lehetet. Szomorú helyszínek közé tartozik az Ormánság,
amelyik ugyancsak elnéptelenedett, itt az emberi telhetetlenség, kapzsiság eredménye lett ez.

Ítélet hangzott a választott nép felett: Az előző 34. részben olvassuk: „Jöjjetek népek
és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és annak teljessége, e föld kereksége és
minden szülöttei. Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre;
megátkozá,  halálra  adta  őket  ---  Mert  a  bosszúállás  napja  ez  az  Úrnak,  a  megfizetés
esztendeje Sionnak ügyéért. --- És fölveri palotáit tövis, csalán és bogács a bástyáit, és lesz
sakálok hajléka és struccok udvara. – 

Istent  komolyan  kell  venni.  Erre  az  Úr  Jézus  Krisztus  is  figyelmeztet:  „Azért
legyetek készen ti is;  mert  a mely órában nem gondoljátok, abban jő el  az embernek Fia
(Máté  24:44). Amikor,  Isten  szembesít,  tetteinkkel,  önmagunkkal,  annak  mindig  súlya,

következménye  van.  Ádám  és  Éva  kiűzettetek  az  Éden  kertből,  Saultól  az  Isten  lelke
eltávozik, és gonosz lélek kezdi gyötörni, Júdás elmegy és öngyilkos lesz.  Mert a bűnnek, az
engedetlenségnek, az elfordulásnak, az elhajlásnak következménye van. 

De azt is meg kell látni, hogy Isten az Ő népét soha nem hagyja vigasztalás, segítség
nélkül, Neki mindig van jövőbemutató ígérete: 

 „Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy
liliom. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.”

„Miután az Úr megbüntette az emberek gonoszságát és bűneit, s megállta bosszúját a
zsidókon  és  a  pogányokon,  a  puszta  lakható  országgá  válik,  és  az  egész  Föld  arculata
megújul”a megváltottakért. 

Ha  az  Úr  ítél,  még  a  természet  is  elalél,  ám  ha  kegyelemmel  érkezik,  minden
ujjongva vigad.  Újra épül  a  puszta,  így történt  ez  nálunk is,  sok olyan településünk van,
amelyik  a  mai  napig  megőrizte  nevében  a  múlt  szomorú  nevét,  figyelmeztetését;  pl.
Ohatpusztakócs, Pusztakócs stb. 

Megújul a természet, a víz mindenfelé elegendő lesz. Sőt: „Jól megépített útja lesz,
amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok
nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak
ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta .”

Ezen az úton az Úr érkezik, Ő teszi szentté, és ez az út nem lesz mindenkié. 
Erre  figyelmeztet  az  Úr  az  Ézsaiás  1-ben  is:  „ Nem  tűröm  együtt  a  bűnt  és

ünneplést! ----  Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne
tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,  térítsetek jó útra. -  És
akkor:  „Örülni  fog a puszta  és  a  szomjú föld,  vigad a pusztaság,  és  kivirágzik,  akár  egy
liliom. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.” Mert a pusztában: „Jól megépített útja lesz,
amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok
nem tévednek rá.”  

Tanuljatok  jót  cselekedni  ---  Törekedjetek  igazságra  ---  Térítsétek  jó  útra  az
erőszakoskodót,  ---  Védjétek  meg az  árvák  igazságát  ---  képviseljétek  az  özvegyek peres
ügyét --- segítsetek, szeressétek egymást – a gonoszt jóval győzd meg… mert ez lehetséges
pl. ÁVÓS tiszt és a pap… Filippi börtönőr… Zákeus, Lévi stb. két kisgyerek és a bűnöző…  

És akkor „Örülni fog” – minden, megújul, még a föld is. 
A szent  útra,  megszentelt  nép léphet  –  amint  a  bűnös nem maradhatott  az  Éden

kertjében, úgy ezen az úton se járhat az Isten ellen lázadó, Tőle elforduló.
Ez az út hazavezet… Az Isten népe haza mehet, Isten gondoskodik róluk. Ámen

Ének: 822:1. Imádság - Csendes imádság….Mi Atyánk…Adakozás – HIRDETÉS
1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt múlt heti szolgálatáért.  2 ö Harsányi Józsefné Pető Jolán 78
évet élt (Tavasz 39) élt. A gyáistentiszteleten Isten Igéje: 1. Péter 1,17-25.  3. Alkal-maink a szokott
időben meg lesznek tartva: ma délután a gyülekezeti házban + hétfő 18 ó. nőszövetségi Bibliaóra, +
kedd 18 ó. presbiteri továbbképzés + énekkar csütörtök 18.30 ó.                     –  Szeretetszolgálati
vasárnap ( febr. 12. ) a 10.30 ó. Nyíregyháza Magdaleneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó
Otthona szolgál közöttünk. – A megvendége-lésnél ( ebéd, sütemény, pogácsa) aki segítségül tud lenni
jelezze.   4. Iratterjesztés.  5.Református cursillo! Meghívó.  6. Nick Vujicic szolgálata március 11.
szombat,  19 ó.  Papp László  Budapest  Sportaréna.  Meghívó  -  jelentkezés még ma.   7. Házaspárok
vasárnapja: évfordulósok:  !!február 19!! 8. Imádkozzunk...  9. A 2023. évi Választói Névjegyzéket az
iratmissziós asztalnál lehet megtekinteni. 10. Az Igei gondolattal együtt ÖRÜLNI FOG A PUSZTA - az
Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora!                                       – Ének: 19:1. 

BESZÁMOLÓ A PRESBITERI GYŰLÉSRŐL -  Gere Csaba presbiteri jegyző 
A beszámoló külön lapon van nyomtatva – el lehet vinni!  – Ének: 289 
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     A     B I B L I A Ó R A      A  NY  A  G  A 
2023. február 8. szerda 18 óra, Nyírmeggyes, gyülekezeti ház. 

Ének:                        Ének:                   kérésre hallelujából  - Imádság
Ige: Lukács 16,1-12. (Egy-egy verset olvas mindenki a Bibliájából.)       
SÁFÁR: ház- és vagyongondozó, felügyelő - ennyiben tehát szolga, beosztott; ugyanakkor bizalmi 
beosztása van, a gazda és sáfára között feltétlen bizalom van.
                                I. Kérdések az Ige megértéséhez: 

1. Kiknek mondja Jézus ezt a példázatot? (1a. v.) 
2. A példázatban ki kit is jelent?  ( 1b-2. v.) 
- gazdag ember:
- sáfár:
- bevádolók: 
3.  A sáfár hogy gondolkozott és hogy cselekedett? (3-7. v.  ) 

4. Mit mond Jézus a világ fiairól és a világosság fiairól? (8-9. v) 

5. Miben áll Jézus összegzése? ( 10-12. v. ) 

II. Személyes kérdések az Igében való elmélyüléshez:

/Fontos, hogy őszinte legyen! Ami elhangzik, azt senki ne mondja el a Bibliaóra után
másoknak. Igei tanítás: Példabeszédek 18,21. „Mind az élet, mind a halál a nyelv
hatalmában van. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.”
1.Mit vár Isten a mai sáfároktól?       

2. Milyen sáfár vagy? Mennyit ( keveset, sokat) bízott rád Isten?      
 

 RÁFELELŐ ÉNEK:  
 IMATÉMÁK: 

III. Közös imádság: Imádság: Isten dicsősítése, magasztalása, - hála, köszönet Istennek

1. Kérés másokért - közbenjárás, - kérés magunkért +  bűnvallás

2. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…Ének: hallelujából  -   ÁLDÁS
Nyírmeggyes, 2023. február 3.  – Pótor László református lelkipásztor
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	1. Hálás köszönet a Testvérek odaszánt múlt heti szolgálatáért. 2 ö Harsányi Józsefné Pető Jolán 78 évet élt (Tavasz 39) élt. A gyáistentiszteleten Isten Igéje: 1. Péter 1,17-25. 3. Alkal-maink a szokott időben meg lesznek tartva: ma délután a gyülekezeti házban + hétfő 18 ó. nőszövetségi Bibliaóra, + kedd 18 ó. presbiteri továbbképzés + énekkar csütörtök 18.30 ó. – Szeretetszolgálati vasárnap ( febr. 12. ) a 10.30 ó. Nyíregyháza Magdaleneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona szolgál közöttünk. – A megvendége-lésnél ( ebéd, sütemény, pogácsa) aki segítségül tud lenni jelezze. 4. Iratterjesztés. 5.Református cursillo! Meghívó. 6. Nick Vujicic szolgálata március 11. szombat, 19 ó. Papp László Budapest Sportaréna. Meghívó - jelentkezés még ma. 7. Házaspárok vasárnapja: évfordulósok: !!február 19!! 8. Imádkozzunk... 9. Az Igei gondolattal együtt ÖRÜLNI FOG A PUSZTA - - az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora! – Ének: 19:1.
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