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LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
Isten Szent Lelke az életet teremtő Lélek
Olvasandó: Ezékiel 37,1-14
14. vers:”És adom az én Lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek
titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és
megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.”
Istennek Szent Lelke, Isten harmadik személye egyenlőképpen Isten az Atyával,
és a Fiúval, Jézus Krisztussal. Éppen ezért a teljes Szentírásban végig, szinte
megszámlálhatatlan bibliai történetben, kijelentésben hallunk Isten Lelkéről.
Már a Szentírás legelején, az 1.Mózes 1,2-ben ezt olvassuk: „ A Föld pedig
kietlen és puszta volt, és az Isten Lelke lebegett a vizek felett.” A kotlós nagy
madarak képe áll itt előttünk, amelyek a tojásaikat melegítik, és ezzel életet
melengetnek és teremtenek. Pl. a hatalmas szirti sas fel-felemelkedik a fészkéről
tojásai fölé, és lebeg felettük néhány percig. Így védi tojásait, benne a
formálódó életet a túlhevüléstől. Isten Igéjének ez a megragadó, szemléletes kép
által szóló kijelentése Isten Lelkéről tehát nem csekélyebb mondanivaló, mint
az, hogy a Szentlélek Isten életet teremtő és életet őrző személy.
Arra a titokra is fény derül ebből, hogy a teremtés az Atya Isten, a Fiú Isten Jézus Krisztus, és a Szentlélek Isten nagy műve.
A Heidelbergi Káté 53. kérdése és felelete amikor Isten Lelkéről tanít, akkor ezt
írja: „Mit hiszel a Szent Lélekről?” Felelet:”Hiszem először, hogy Ő az Atyával,
és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott,
engem igaz hit által Krisztusnak és minden Ő jótéteményének részesévé tesz,
vigasztal és velem marad örökké.”
Jelen cikkünk alapigéje is ezt hirdeti először a Babiloni fogságban,
nyomorúságban lévő Isten népének, de nekünk is, akik az Egyházunk,
Gyülekezeteink, köztük természetesen a Nagyvarsányi Gyülekezet megújulását,
megelevenedését várjuk, ezért imádkozunk.
Milyen biztató, bátorító ígéret ez arra a 12 konfirmáló fiatalra nézve,
akik éppen ebben az időszakban készülnek konfirmációi vizsgájukra,
ünnepélyes bizonyságtételükre, majd Pünkösd ünnepén az első
úrvacsoravételükre.
De drága biztató reménység ez minden nagyvarsányi igehallgató ember
hitre jutása és élete felől is. Éppen ezért, ha már e cikk olvasása által ilyen
kedves közösségbe kerülünk egymással kedves olvasók, Dáviddal, a nagy
imádkozóval együtt kérjük: „Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el
minden álnokságomat! Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket
újítsd meg bennem!
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Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el tőlem. Add
vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass
egem!” (Zsoltárok 51,11-14)
Testvéri, pásztori szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor

***
,,Egyedül maradtam, mint az ujjam!!”
Hát ez abban az esetben igaz, ha valakinek még Krisztusa sincs, és nem tudja,
mit mond az Ige. Az Ézsaiás 43,1 alapján így szól egy kedves lelki ének: „Ne
félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre
enyém vagy!˝. Vagy amit a Máté ev. 28,20 –ban olvashatunk: „Veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig”. János ev. 15 részében pedig Jézus arról
beszél, hogy elküldi hozzánk a Pártfogó, aki a Szentlélek. Ja, igen, az sem
mellékes, hogy az ő angyalait küldte el hozzánk, és mellettünk táboroznak.
Valakik ezt emberileg értik: se egy feleség, se egy férj, se egy gyermek, és amit
Isten mond, hogy nem jó élni egyedül és társtalanul az embernek, ennek a
hiánynak a betegei. Tényleg nagyon szomorú, hogy ha nincs kinek elmondani a
dolgokat. Örömöt, bánatot.
DE akinek KRISZTUSA van, mindene megvan, minden időben. Számomra
nagyon megnyugtató az a tudat, hogy a Mennyei postánál nincs olyan, hogy
munkaszüneti napok, vagy hogy nem kapcsolható az ATYA, mert foglalt vagy a
műszak lejárt és már csak holnap lehetséges elérni vagy már belefáradt a sok
bocsánatkérésembe, a könyörgésembe. Tehát jó tudni, nem vagyok egyedül.
És ha még nem lenne ez sem elég, akkor még az is írva vagyon, hogy Jézus
elszenvedte az egyedüllétet helyettem, értem, miattam, hogy nekem, neked ezt
már ne kelljen. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?!” Jézus jól
tudja, mit jelent az egyedüllét, és pont ezért tud a leghatékonyabban segíteni a
magányosságunkon.
Istennek nincs szüksége emberre, hogy tudjon létezni, hisz a megteremtésünk
előtt is létezett. De mi Tőle függünk, ha nem akarjuk, akkor is.
Isten rád és rám számít.
Hallelujah 139. ének: „Mindig velem, Uram, mindig velem...”
Kiss Ágnes
Szelídség
Valaki a szelíd embert ahhoz a fához hasonlította, amely beillatosítja azt a
fejszét, amivel belevágnak. A szelíd ember szeretetet ad vissza a gyűlölet
helyett, kedvességet a durvaság helyett, édességet a keserűség helyett.
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. (Filippi 4,5)
-3-

Ifjúsági sportnapon voltunk.
Április 14-én Ifjúsági sportnapra kaptunk meghívást a Dögei
Református Ifjúságtól. Gyülekezetünkből kilenc fiatal
vállalkozott rá, hogy focimeccsen összemérje erejét
Egyházmegyénk Gyülekezeteinek fiataljaival. Kiss Ádám
elvállalta a csapat megszervezését, valamint az egyes meccsekre
a játékosok beosztását. Nagy lelkesedéssel indultunk reggel 7
órakor a kilenc játékosunkkal és a „szurkoló táborral”.
Megérkezésünkkor a helyi Lelkésznő, Terjékné Eszterhai Enikő szeretettel
fogadta és köszöntötte a megjelent fiatalokat. Köszöntésében elmondta, hogy a
testünk karbantartása is fontos, amit az Úrtól kaptunk, hisz testünk a Szentlélek
temploma és karban kell tartani, ügyelni, figyelni kell rá. „Vagy nem tudjátok,
hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma,…”
(1Kor 6,19.) A mai nap erre a fizikai karbantartásra megfelelő nap. Kérte, hogy
az egymással szemben álló csapatok egymást ne ellenségnek, hanem csak
ellenfélnek tekintsék. Mindenkinek jó játékot és jó szórakozást kívánt.
Ezt követően Csegei István, Egyházmegyénk Esperese köszöntötte a
megjelenteket. Majd a Fil. 3,14-től 21-ig olvasott Igék alapján tartott Áhítatot.
(„..de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé,Isten mennyei elhívásának a
Krisztus Jézusban adott jutalmáért…”)
Pál Apostol a hívő embereket egy sportoló atlétához hasonlítja, aki nagy
lendülettel a cél felé fut. Ennek a futónak nincs ideje se jobbra, se balra nézni,
csak a célra néz, előre fut minden erőfeszítéssel. Minden energiát leköt a célba
jutás és az ott megkapott jutalom. Pál tanácsa szerint nekifeszülve, teljes
erőfeszítéssel, úgy kell futnunk egyenest a cél felé, hogy elérjük a célt és
elnyerjük a Jézus Krisztusban adott jutalmat!
Az Áhítat után tájékoztatást kaptunk a focimeccsek menetéről,
időpontjairól, illetve arról, hogy egy-egy meccs a kinti pályán vagy bent fog
lezajlani. Kinti pályára 5+1 játékost, a bentire 4+1 játékost kellett felállítani.
Első játékunk Fényeslitke ellen volt a sportcsarnokban, majd Tuzsér fiataljaival
mértük össze játéktudásunkat, erőnket a kinti pályán. Következő meccsünk
Gemzse - Ilk csapatával volt szintén a sportcsarnokban, mivel csepergősre
fordult az idő.
Ezt követően, miután már eléggé kifáradtak játékosaink, ebéddel látott
vendégül a helyi Gyülekezet.
Délután még egy meccsünk volt a helybeli dögei csapattal, ami véleményünk
szerint a legszorosabb, a legizgalmasabb volt. Döge két csapattal nevezett a
játékra és mi a Döge2 ellen játszottunk.
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A meccsek eredményei: kettő játékot elvesztettünk, kettőt megnyertünk.
Elsősorban nem a nyeremény a fontos, hanem a részvétel. Fontos, hogy
fiataljaink jól érezték magukat, fontos, hogy fiataljainkkal törődjünk, fontos,
hogy oda- figyeljünk rájuk, testi és lelki erejükről, karbantartásukról
gondoskodjunk. Talán majd ők is, mint egykor James Stewart, a híres Skót
futballista, „Krisztus középcsatárai” lesznek a hit pályáján. S akkor Isten
mennyei elhívásának engedve a Krisztus Jézusban adott jutalomért futnak a cél
felé, és a részvétel mellett a célbajutás lesz a legfontosabb számukra is!
Végül Szeretetvendégségben volt részünk, majd oklevéllel és sok
élménnyel gazdagodva, elfáradva tértünk haza.
Ujvári László
JÁTÉKOSAINK

Balról jobbra. Állnak: Szűcs Bence, Szikora Tamás, Szűcs Ádám, Papp Máté
Guggolnak: Kiss Ádám, Karbunár Gergő, Kiss Kristóf, Bartha Ferenc
A kapus elöl: Szőke Péter
Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki
őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha
nem szabályszerűen küzd.
(2 Timótheus 2,4-5)
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Egy lejegyzetelt Igehirdetés
Alapige: ApCsel 2, 37-38
„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték
Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így
válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus
Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát.”
Isten szabadítótervének állomásai sorában, ebben az esztendőben is elérkeztünk
Pünkösd ünnepéhez. Véletlenül se úgy tekintsünk azonban erre a történetre,
mint amikor a hangosan beszélő bemondja a soron következő állomást. Pünkösd
nemcsak egy puszta állomás, hanem egy igen nagy jelentőségű pontja Isten
pontosan kidolgozott programjának. Ennek a programnak az eseményei
menetrendszerűen történnek, és még véletlenül sem cserélhetők föl egymással.
Köztük a legfontosabb: Jézus Krisztus megváltó kereszthalála. Megváltani?
Mitől? Istennek két dologtól kell bennünket megszabadítania: a bűntől és a
bűnöktől. A kettő ugyanis nem ugyanazt jelenti. A bűn az az állapot, hogy
Istentől elszakadva él valaki. A bűnök pedig ennek az Istentől elszakadt
állapotnak a következményei. Ember ezek közül egyiken sem tud segíteni. A
bűnöknek egyetlen megoldása van, mégpedig a bocsánat; a bűnnek pedig az, ha
újra élő kapcsolatba kerülünk Istennel. Ezért küldte el annak rendelt idején Isten
az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, akinek golgotai váltsághalála biztosítja a
bűnbocsánatot, feltámadásának erejével pedig újra élő kapcsolatba kerülhetünk
Istennel.
Isten Lelke öröktől fogva élő Isten. Pünkösd annak az ünnepe, hogy Jézus
kitöltötte az Atyától kapott Szentlelket az apostolokra (bámulatos belegondolni,
hogy a Szentlélek valósága a kozmosz bármelyik pontján, akár a Holdon is
fogható). Pünkösd óta, aki hittel bekapcsolódik a Szentlélek áramkörébe, annak
az életében működik a szabadítás csodája. A tanítványok soha máskor meg nem
ismétlődő módon vették a Lélek ajándékát. Addig a Húsvétnak már
örvendeztek, de az "üzembe helyezésükre" még nem került sor, hiszen a Lélek
még nem érkezett meg. Soha senki más nem kapta így a Lélek ajándékát.
Ottani, egyszeri csoda volt ez. Nincs új pünkösd! Csakúgy, ahogyan Krisztus
halála is egyszeri és tökéletes áldozat volt. Ezért nem értünk egyet a római
katolikus testvérekkel, akik azt állítják, hogy újra kell áldozni Krisztust. Szó
sincs erről!
A tanítványok már úgy vitték tovább ezt az ajándékot, ahogy Isten azóta is adja.
A 3000 embernek már úgy adták tovább, hogy hirdették az igét; mert tetszett
Istennek, hogy a hívőket az igehirdetés által üdvözítse.
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Ezek a tanítványok nem mást, mint a megfeszített és feltámadott Krisztust
hirdették. Vagy minden ennek jegyében hangzik ugyanis, vagy az egésznek
nincs értelme. "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam" - mondja Jézus a János 14,6-ban.
Mi a következmény? A Szentlélek munkája nyomán szíven találta az embereket
az ige. A Szentlélek meggyőz. Meggyőz a bűnről, a megváltásról. Mindig a
Lélek munkája, mikor valaki bűnlátásra és bűnbánatra jut. De ezek az emberek
nem ragadtak meg annál, hogy a bűneiken keseregjenek. A Szentlélek úgy állítja
elénk az igazságot, hogy nemcsak megláttatja az elveszett állapotunkat, hanem
az ebből való kijutásra, ennek elhagyására késztet bennünket.
A 3000 ember, miután szíven találja őket Isten igéje, megkérdezik Pétertől és a
többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" A válasz: "Térjetek meg, és
keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." Térjetek meg! Aki ott
megkeresztelkedett, az meghalt a régi életének, és elindult egy új életben.
Nemcsak velünk az Isten: bennünk lakozik a Szentlélek által. És ez azóta is így
működik. Hit ébred, a hit által bűnbánat, bűnbocsánat, új élet támad, és beállunk
a Szentlélek vonalába. A Lélek által a jelen levő Jézus dolgozik ott, ezekben az
emberekben és ezek által az emberek által. Mit mond Jézus a Lukács 11,13ban: "Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni,
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?"
Csak kérni kell. Ahogyan egyszer egy nagyon rossz családi környezetben élő,
rendkívül vásott és rakoncátlan kisfiú is kérte. Részt vett egy gyermekhéten,
ahol a tanítók a pünkösdi történet elmondása után (a szemléltetés kedvéért) arra
kérték a gyermeksereget, hogy aki szeretné, hogy Isten Lelke lakozást vegyen a
szívében, az kérjen Istentől imádságban egy kis "lángnyelvecskét". Ez a kisfiú
komolyan vette, amit hallott, és még ott, a templompadban megkapta Istentől a
Lélek ajándékát. A változás látványos volt az életében, és a szülei alig akartak
ráismerni. A családban azonban továbbra is borzalmas állapotok uralkodtak, és
a kisfiú egyszer könnyek között borult le a szobájában Isten elé, és azt kérte
Tőle, hogy a szüleinek is adjon egy-egy kis "lángnyelvecskét". A szülei éppen
meglátták, ahogy az ágyára borulva imádkozik, amikor pedig meghallották,
hogy értük könyörög, magukba szálltak és elgondolkodtak azon, milyen is volt
eddig a családi életük. Isten különös csodája, hogy később az édesapa és az
édesanya is részesült a Lélek ajándékában. Csak kérni kell tehát. Kérd te is ezt a
kis "lángnyelvecskét"! Még ma!
Végh Tamás Igehirdetése alapján készítette Szűcs Gyula
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(János 3,16)
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Húsvéti Örömhír klub
Isten kegyelméből idén tavasszal is megtarthattuk Húsvéti Örömhír klubunkat a
gyülekezeti házban. Habár odakinn elég barátságtalan és hűvös volt az idő, 48
gyermek jött el és vett részt ezen a kedves alkalmon. A gyermeksereget
meginvitáltuk az emberiség történetének leglátványosabb bírósági tárgyalására.
Erre kerestünk ugyanis tanúkat. Valójában mi történt annak idején? Miért? Ki
látta? Ki rendelkezik bizonyítékkal?
Jézus úgy tanította mindig az embereket Istenről, mint az Ő mennyei Atyjáról,
aki a tökéletes jóság és szeretet. A Bibliából mi is tudjuk, hogy Isten magához
akar fogadni bennünket, de a bűneink miatt nem teheti. Mivel Ő szent és
igazságos, meg kell büntetnie bennünket. Így olvassuk ezt a Bibliában:
„Igazságosan bíráskodik a világ fölött” (Zsolt 9,9). Ez rád is érvényes. Ha
viszont megbocsáthatná a bűneidet, megszabadulnál a büntetéstől. Mivel Isten
szeret, és azt akarja, hogy vele élhess, megígérte, hogy elküldi a Szabadítót.
Egyesek, Jézus csodáit látva, elhitték róla, hogy Jézus, Isten Fia a megígért
Szabadító.
A Bibliából tudjuk, hogy Pilátus jól gondolta: a vezetők valóban
féltékenységből, irigységből gyűlölték Jézust, mert az emberek Őt hallgatták, Őt
követték a csodái miatt. Bár tele voltak gyűlölettel, magukat nem tartották
bűnösnek, csak Jézust. Ezért akarták halálra adni.
Nemcsak a felnőttekben vannak ilyen bűnös gondolatok. Gondolj csak arra,
amikor féltékeny vagy a társadra, mert rá jobban hallgatnak a többiek, vagy
amikor irigykedsz a testvéredre, mert ő kapott új ruhát és nem te, vagy gyűlölöd
a tanító nénit, mert intőt vagy rossz jegyet adott neked. Olyankor talán azt
kívánod, hogy érje valami baj őket, legyen rossz nekik. Talán azt hiszed, erről
senki nem tud, de Isten tud ezekről az érzéseidről, és azt is tudja, hogy nem
bírsz szabadulni ezektől. Ezért nem élhetsz Istennel. Ezt olvassuk a Bibliában:
„a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől” (Ézs 59,2). Ezért van
szükséged szabadítóra. Ezért küldte Jézust, akinek a neve is azt jelenti:
szabadító (Mt 1,21). Jézus, Isten Fia a megígért Szabadító. Mégis csak igaz,
amit a tanítványok állítanak? Mivel ezt nem hitték el róla a vezetők, gyűlölték,
és halálra akarták adni.
Talán te sem érted, hogyan lehet Jézus, Isten Fia a megígért Szabadító, ha
ezek megtörténhettek vele. Jézusnak nem azért kellett meghalnia, mintha bűnös
lett volna, vagy mert a farizeusok akarták, vagy mert Pilátus megengedte,
hanem mert ez volt Isten terve. Jézus önként vállalta magára, hogy megszabadít
bűneid büntetésétől. Csak ezért bocsáthat meg neked Isten. Az akkori
jeruzsálemiek még nem tudták, hogy Jézus őértük tette meg az utat a kereszttel
a Golgotára.
-8-

Hagyta, hogy felszögezzék a fára, mert tudta, hogy valakinek meg kell kapnia a
büntetésedet. Nem akarta, hogy az te legyél. Tudta még azelőtt, hogy
kisgyermekként a jászolban feküdt. Amikor még az Ő Atyjánál, Istennél volt a
mennyben, elhatározta, hogy végrehajtja Isten tervét: emberré lesz, és meghal
helyetted és helyettem. Jézus maga mondja a Bibliában: „Azért szeret engem az
Atya, mert én odaadom az életemet… Senki sem veheti el tőlem, én magamtól
adom oda” (Jn 10,17-18). Nem könnyű elviselni, ha gúnyolnak valakit. Nem
könnyű szenvedni. Az Úr Jézus ugyanúgy érezte ezt a fájdalmat, ahogyan mi is
érezzük, de értünk, emberekért engedte, hogy keresztre feszítsék. Megtette
tanítványaiért, a népért, Pilátusért és a farizeusokért, érted és értem. Szenvedett,
meghalt, és harmadnap, ahogyan előre megmondta, feltámadt. Újra élt, újra
mozgott és beszélt. Isten ezzel mutatta meg, hogy Jézus az Ő Fia, és hogy
elfogadta Jézus áldozatát a bűnért. Valóban igaz: Jézus, Isten Fia a megígért
Szabadító. Ma is él, és mindenkinek tud szabadítást adni, aki Istenhez akar
menni. Kérdés, hogy te hiszed-e ezt? Ezt mondja Isten a Bibliában: „Aki hisz
őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer” (Csel 10,43). Azzal hiszel
Jézusban, hogy elismered a bűneidet, bántanak is, amiket elkövettél, de igaznak
fogadod el, hogy Jézus bűnhődött meg értük. Ha így hiszel, Isten minden
bűnödet megbocsátja, és örökre vele élhetsz. Ha így gondolod, mondd el ezt
minél előbb Istennek imádságban bűnbánattal és hittel! Fogadd el a megígért
Szabadítót, hogy bűnbocsánatot kapj!
Szűcs Gyula
Hányféle keresztyén van?
• Sötétkamra keresztyén: Hitéletét sötétben éli, hogy más meg ne lássa. (Luk.9.26)
• Novemberi keresztyén: Közelében az embert a hideg rázza. November hónapja
ködös. (1.Kor 13.1)
• Nézőközönség keresztyén: Ott ül a tribünön, lelkesedik, érdeklődik, de nem vesz
részt semmiben. (Péld.20.4)
• Porcelán keresztyén: Vigyázva kell bánni vele; törékeny, érzékeny,
sértődékeny.(Kol. 3.13)
• Kirakat keresztyén: Szépen mutat…(1Sámuel 16.7)
• Látszat keresztyén: Egy képet mutat, ami más, mint a valóság. (Mt23.27-28)
• Névleges keresztyén: Csak a neve az…. (Mt12.33)
• Tamáskodó keresztyén: Csak azt hiszi, amit lát.(János 20.29)
• „Isten ments” keresztyén: Péter a szenvedésnek a gondolatától is visszariadt.
(Mt.15. 24-25.)
• Ágaskodó keresztyén: Csak egy fontos kérdést ismer: Ki a nagyobb?
Természetesen önmagát tartja a legnagyobbnak. (Mk 10.43-45)
• Világító lámpás keresztyén: Akinek a világossága úgy fénylik az emberek előtt,
hogy azok látván a jó cselekedeteiket dicsőítik az ő Mennyei Atyjukat. (Mt. 5.16)
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Konfirmandusok csendes napja Középhután
Istennek drága kegyelméből e hónap 5-én, egy kellemes tavaszi reggelen,
Gyülekezetünk 12 konfirmandus fiataljával indultunk el Missziói házunkba,
„Lehibe”. A fiatalokat 3 gyülekezeti tagunk, valamint a helyi lelkészházaspár
kísérte erre az útra. Mindnyájan, akik erre az alkalomra készültünk, vidáman, és
boldog örömmel a szívünkben indultunk el annak reményében, hogy Isten
gazdag áldást készít nekünk ezen a napon.
Reggel 7 óra után indultunk. Útközben egy kis pihenőt tartottunk a sárospataki
Bodrog partján, ahol megreggeliztünk és megcsodáltuk a táj szépségeit. Innen
elindulva 9 óra után megérkeztünk Missziói házunkba, ahol először kipihentük
az út fáradalmait és előkészültünk a nap hátralevő részére. Közben kisebb
szeretetvendégségben is (pogácsa, tea) részünk volt.
Szabad programok, tollas, időmérő futás, stb. követték egymást.
Először egy áhítat keretében Szegedi Gyula tiszteletes úrtól hallgattunk meg
egy bibliai történetet az Ószövetség egyik könyvének kedves jelenetéből. A
felolvasott történet a 2. Királyok 5:1-19-ből hangzott. A felolvasott Igében arról
hallhattunk, hogy Isten egy tekintélyes, büszke és gazdag ember életében
hogyan használ fel eszközként valakit abban, hogy Magához közelebb vigye és
Vele megismertesse magát. A történet a szír Naámánról szól, aki tekintélyes és
befolyásos ember volt, de váratlanul és hirtelen halálos beteg lett. Mindeközben
Isten készíti az ő tervét olyan módon, hogy egy izraelita kislány kerül az ő
udvarába szolgálólányként, aki ismeri Izraelből azt a prófétát, aki tudna ezen a
beteg emberen segíteni. Ezt ő aztán el is mondja, hogy van Samáriában egy
próféta, akin keresztül meggyógyulhatna Naámán. Naámán ennek hallatán el is
indul, viszi magával a szolgáit is ennek az embernek a felkeresésére.
Találkoznak ezután, majd Elizeus ezt üzeni: „fürödj meg 7-szer a Jordánban!”.
Naámán először nem akar engedni, de a szolgák kérlelésére végül
engedelmeskedik, alámerül a Jordánba 7-szer, és mi történik? Naámán
meggyógyul.
Ennek a történetnek 7 fő üzenetét így lehetne összefoglalni: 1: Isten felhasználja
a nehéz helyzeteket egy ember életében arra, hogy megismertesse magát vele,
és megmentse az életét. 2: A bűn, a büszkeség olyan mélyen van bennünk, és
olyan erős, hogy az még a legkétségbeejtőbb nyomorúságokat is felülmúlja. Itt
Naámán a gyógyíthatatlan, de mégis büszke ember. 3: Isten mást ajánl e helyett.
A történetben Isten körülvette Naámán életét a szolgáló kislányon keresztül,
Elizeuson keresztül, a szolgák által és a hallott Ige által, amit Isten Elizeuson
keresztül üzent. Isten ezzel elmondta ezt a másik ajánlatát. 4: Cselekvő
engedelmesség: Naámán enged az őt körülvevő Isten szeretetének. 5: Ez a
megtérés. Mikor az ember engedelmeskedik. Ez a nagy változás, a szabadulás.
6: Csendes figyelés. Isten Lelke munkálja ezt. A történetben a szolgák csendes
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odafigyelését látjuk. 7: Végül az igazi hitet látjuk.
Rövid pihenőt tartottunk, majd kátés fiataljainkkal átismételtük a konfirmációi
káté kérdéseit. Ebéd után egy kis eső frissítette fel a levegőt. Amikor elállt,
kisebb sétára indultunk a közeli játszótérre. Innen visszajövet egy
bizonyságtételt hallgattunk meg Újvári László testvérünktől a János
evangéliuma 1. fejezete 35-43 versei alapján. Ebben a bizonyságtételben Jézus
Krisztus követéséről hallottunk röviden.
A nap zárása képpen a szülők által sütött finom süteményeket fogyasztottuk el
igen jó étvággyal. Végül mindenki egy-egy személyre szóló Igét kapott.
Így töltöttük Isten áldó jelenlétében ezt a számomra és számunkra nagyon
kedves napot.
Dévai Edina
BEVÁDOLT SÁFÁR
"Bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja." Lukács 16,1b
Röviden így szeretném veled közölni az Ige üzenetét: Testvér, feljelentettek!
Nem a bíróságnál: a legmagasabb fórumnál, Istennél. Ott vagy feljelentve,
ahonnan feljebbvitel nincs. Ha most világi módon megtudnád, hogy
feljelentettek, két dolog érdekelne: ki jelentett fel és miért? Istenhez a
feljelentések nem papíron érkeznek. Nem úgy, hogy két tanúval alá kell íratni.
Isten mindenütt jelen van, azt is meghallja, amikor a feljelentés egy sóhajban
érkezik. Talán felsóhajt valaki melletted: meddig bírom még? Az is lehet, hogy
a feljelentőd nincs már az élők sorában, de a feljelentés érvényes. Lehet, hogy a
szüleid sóhajtottak fel: milyen sok fájdalmat okoz ez a gyerek. Lehet, hogy
kimondták: kevés benned az örömünk. Lehet, hogy régen törölték volna ezt a
feljelentést, csak akkor fájt nekik az indulatosságod. Neked is fájt, csak sikerült
elfelejtened. Az idő nagy orvos, jönnek a következő dolgok, és már olyan,
mintha nem is lett volna. Törölted magadnak.
De Isten nem törölte! Gazdag Isten sáfára, hová tetted azt a szeretetet, amit azért
adott, hogy továbbadd? Mind magadra költötted? Zsebre vágtad azt a sok
kegyelmet, amivel elhalmozott? A másiknak nem jutott semmi?! Bevádoltak,
Istennél feljelentettek. Lehet, hogy a szomszéd, aki hallotta a veszekedéseteket.
Tudta, hogy hívők vagytok, hallotta a hangodat és rálegyintett: Ebből nem
kérek!
Nagyon kérlek, vedd komolyan a mondatot. Amit most nem veszel komolyan,
ott fog számadásra kerülni a végelszámolásnál. Amivel most nem nézel szembe,
ott kell majd vele szembenézned.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.
(1 János 1,9)
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Mit jelentett nekem a konfirmáció?
Minden ember életében vannak jelentős események. Ilyen pl.: a ballagás,
eljegyzés, esküvő.. És nekem ilyen jelentős esemény volt a konfirmálás is.
Mivel én fiatalon átadtam az életemet az Úrnak, így bátorkodom azt mondani,
hogy valamivel másképp éltem meg a konfirmálást, mint az osztálytársaim.
Persze a tanulás nekem sem volt a kedvenc időtöltésem.. Ebből következik,
hogy amikor megkaptuk a Heidelbergi Kátét és kinyitottam, megláttam az elsőt
és onnantól kezdve azon imádkoztam, hogy bármit csak azt ne.. mert az a
leghosszabb. Egyik hittanórán bejött Tiszteletes Úr és közölte, hogy kiosztja,
hogy kinek melyik káté jut. Mondanom sem kell én kaptam az elsőt, amely így
hangzik:
Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
Válasz: Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a
magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona
vagyok, aki az Ő drága vérével MINDEN bűnömért tökéletesen eleget tett s
engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított.
- és engem úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál
sem eshetik le a fejemről,
- sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.
- Ezért Szentlelke által késszé és hajlandóvá tesz arra,hogy ezentúl Őneki éljek.
Míg előtte azon imádkoztam, hogy csak ezt ne kapjam, elolvasása (és leginkább
megértése) után csak azért, hogy bocsássa meg az Úr, hogy ilyet kértem.
Hálával telt meg a szívem, hogy engem részesít ilyen nagy szeretetben,
kiváltságban, hogy valóban mindenestől az Övé vagyok. MINDEN (még az el
nem követett bűneimért is) TÖKÉLETESEN eleget tett.
Nap mint nap érezhetem szeretetét,kegyelmét azóta is. Ki szeret, ki ismer úgy
bennünket, mint Ő? Hogy még a hajszálunk mennyiségét/elvesztését/pótlódását
is számon tartja? Ki szeret ennyire, hogy ilyen hűséges legyen hozzánk, ha mi
hátat fordítunk neki, becsapjuk elfeledjük őt és Ő mégis kész teljes szeretettel
megbocsátani, szerető karjával újra magához ölelni.
Mindent az én örömömért, az én erősödésemért, az én egészségemért,az én
életemért tesz.
Míg konfirmálás alkalmával a káté felmondása közben a padsorok között ülők
gondolatait az tölti meg, hogy: "vajon ő is hibátlanul felmondja"? Az én
szívemet és gondolataimat az, hogy már csak percek kérdése és személyes
hitvallást tehetek arról a szövetségről, amely Isten és én közöttem született.
A konfirmálás részemről úgymond egy nyilvános bizonyságtételt jelent, amikor
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számot adok másnak a bennem/rajtam végbement csodáról valamint a
hovatartozási szándékomról, miszerint én is a gyülekezet részesévé szeretnék
válni.
Hálát adok Istennek, hogy ennyi ember közül engem is kiválasztott,örök élettel
megajándékozott és naponta gondot visel rám!
Végezetül egy kérdést szeretnék feltenni: Neked kedves olvasó mit
jelent/jelentett a konfirmáció??
Sebestyén Bernadett

Rövid történetek
A Szentlélek, bár süketek, vakok és némák vagyunk, igyekszik elérni minket. Azt
akarja, hogy a süket halljon, a vak lásson, és a néma beszéljen. Felébreszti a
lelkiismeretünket. Egyszer egy vak ember a barátja társaságában meglátogatott egy
jól ismert képtárat. Mind a ketten megálltak a képek előtt, kart karba öltve, és a
vaknak elmagyarázta barátja a festményeket. Némelyiknél a vak szinte ujjongott
örömében, és csodálta a festményeket, amelyeket kebelbarátjának a szemével látott
meg. Jóllehet mi önmagunkban vakok és segítségre szorulók vagyunk, de a
Szentlélek a mi vezetőnk és vigasztalónk, és ő nyitja meg lelki szemünket a
valóságok meglátására és felismerésére.
Egy havas reggelen, 5 órakor egy misszionáriusjelölt csöngetett a
misszionáriusokat vizsgáztató otthon ajtaján. Bevezették az irodába, ott ült három
órán át, mire megjelent vizsgáztatója. 8 órakor egy nyugalmazott misszionárius
lépett be és elkezdte a kérdezgetést: “Tud-e szavakat betűzni?” Eléggé óvatosan, a
jelölt ezt válaszolta: “Igen, uram.” “Rendben van, akkor betűzze azt a szót, hogy
kenyér!” Kibetűzte. “Rendben van, ért-e valamit a számoláshoz?” folytatta a
vizsgáztató. “Igen, értek valamit.” “Kérem, mondja meg, mennyi kettő meg kettő.”
“Négy”, válaszolt a jelölt. “Ez rendben is van – mondta a vizsgáztató. – Azt
hiszem, jól sikerült a vizsga. Holnap közlöm a bizottsággal.” A bizottsági ülésen a
vizsgáztató ezt a jelentést terjesztette be az interjúról: “A jó misszionáriusi
szolgálathoz szükséges minden követelmény megvan benne. Először vizsgáztattam
önmegtagadásból, és kértem, hogy reggel ötkor legyen az otthon ajtajánál. Elhagyta
meleg fekhelyét egy havas reggelen, minden panaszkodás nélkül. Másodszor,
vizsgáztattam a pontosságát. Időben érkezett. Harmadszor, vizsgáztattam a
türelmét. Várakoztattam három órán át, hogy találkozzék velem. Negyedszer,
vizsgáztattam a vérmérsékletét. Semmi harag és neheztelés nem volt benne.
Ötödször megvizsgáltam az alázatosságát, mert olyan kérdéseket tettem föl neki,
amikre egy hétéves gyermek is válaszolhat, és egyáltalán nem méltatlankodott.
Láthatjátok, hogy a jelölt megfelel a követelményeknek. Éppen ilyen
misszionáriusra van szükségünk.” Lélektől kapott képességekre van szükség, de a
Lélek által létrehozott gyümölcs sokkal fontosabb.
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GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI
Vasárnap:

8.30
8.30
8.30
9.10
10.30
14.30

Gyermekistentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.)
Gyermekistentisztelet a Gyül. házban (Kossuth út 18.)
Istentisztelet az Idősek Otthonában (Kossuth út 42.)
Istentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.)
Istentisztelet a Templomban
Istentisztelet a Templomban

Hétfő

18.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Gyülekezeti házban

Szombat

15.30 Kis ifjúsági óra (Tizenévesek)
17.00 Énekkari próba
18.30 Ifjúsági alkalom
(Minden szombati alkalom a Gyülekezeti házban van megtartva)

Minden reggel

8.30

Áhítat az Idősek Otthonában

Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt!

www.refnagyvarsany.hu

Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi délelőtti
hangfelvételei, gyülekezetünk hírei, hírlevelei.
Kérem, látogassa meg, címe változatlan: www.refnagyvarsany.hu

alkalmak

Azok számára, akik nem rendelkeznek internet eléréssel, a honlap tartalma
(kérésre) CD-n is elérhető. Hasonlóan az elhangzott igehirdetések audio, vagy
mp3 formátumban kérhetőek a Lelkészi Hivatalban.
(B. Tibor)

Lélek
fuvalma
jöjj

NYÁRI ALKALMAINK
JÚNIUS 25 – 29
AUGUSZTUS 6 – 11
AUGUSZTUS 20 – 25

GYERMEKHÉT
EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT

IFJÚSÁGI HÉT A KÖZÉPHUTAI MISSZIÓS
HÁZBAN

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az énekkarba. A kórus mind a négy
szólamába (szoprán, alt, tenor és basszus) szívesen vesszük a jelentkező
tagokat. Létszámkorlát nincs! Jöjjünk minél többen, hogy énekkel is sokan
dicsérhessük Isten szent nevét!
Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az
Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!
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2. Áradj, áradj ki rám,
Mígnem megtisztulok:
Cselekszem éppúgy, mint Uram,
És tűrni úgy tudok.

3. Áradj, áradj ki rám,
Lehessek kész egész,
Míg izzó fénnyel tündököl,
Mi bennem földi rész.

4. Áradj, áradj ki rám,
S meg nem halok soha:
Örökre élek, s int felém
Dicsőség otthona.

- 15 -

