Hirdetések
Bűnbánati hét
Március 25-től, hétfőtől szombatig
minden este 5-kor a Tanyán és
este 6-tól a faluban, a templomban
Úrvacsorára előkészítő bűnbánati
Istentiszteletek

***
Nagypénteken
délelőtt 9-kor a Tanyán és
fél 11-kor a faluban tartunk ünnepi
Istentiszteleteket.
***
Nagyszombaton
reggel 8 órakor a templomban
betegek számára Úrvacsora.

Húsvétvasárnap
délelőtt 9-kor és fél 11-kor
tartunk ünnepi Istentiszteleteket,
Úrvacsorai közösséggel.
Gyermekórák is lesznek fél 9-től.
Du. fél 4-kor Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet az Idősek Otthonában
***
Húsvéthétfőn
vasárnapi időben lesznek
alkalmaink.
***
Április 7-én, vasárnap
Du. fél 3-kor Hitmélyítő délutánt
tartunk. Igével szolgál: Némethné
Csiszár Márta Nyékládházáról
„Az alkalmakat áron is
megvegyétek…”

Egyedül Istené a Dicsőség!

Kiáltó Szó
A NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2013. I. szám

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
János 3,16

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az
igazságnak éljünk: az ő sebei által
gyógyultatok meg.”

(1.Péter 2,24)
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„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt
a harmadik napon”
(I.Korinthus 15,3-4)

Áldott Feltámadás

Ünnepét Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ

Ünnepeljünk kovásztalan tisztaságban és igazságban!
„Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan
amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudniillik valaki apjának
feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább
megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen
dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint
jelenlevő már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az
Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus
hatalmával átadjuk az ilyet a Sátánnak teste pusztulására, hogy lelke
üdvözüljön az Úrnak ama napján.
Nem jól dicsekedtetek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész
tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek,
hiszen ti kovásztalanok vagytok: mert a mi Húsvéti Bárányunk, a Krisztus,
már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és
gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.”
(1. Korinthus 5:1-8 vers)
Pálnak nagyon sok gondot okoztak a korinthusi hívő keresztyének! Mert ha
éltek a földön liberálisan, libertinusan - szabadosan - gondolkodó hívők, akkor a
Pál korában Korinthusban élő hívő keresztyének ilyenek voltak! A fent leírt
igeszakaszban olvassuk róluk: „…paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan,
amilyen még a pogányok között sem fordul elő!...”
A Korinthusiakhoz írott 2. levél 11. részének 28. versében Pál apostol ezt
írja: „Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom, az összes
gyülekezetek gondja.” Ebben az állandó zaklatottságig menő gondcsomagban
igen nagy „batyut” jelentettek a korinthusi keresztyén hívők a maguk gőgös,
büszke, szabadosan gondolkodó, felfújt hólyag életvitelükkel, magatartásukkal.
Nemcsak
sértő
módon
személyválogatók
voltak,
hanem
az
erkölcstelenségükben felháborítóan kirívók, alattomosak, és nagyon ravaszak is.
Sőt a most leírt igeszakaszunkban halljuk, hogy gátlástalanul és gőgösen, szinte
tetszelegve járt valaki a paráznaság és házasságtörés bűnében!
Ráadásul azt látjuk, hogy a többi hívő pedig még mintha fel is nézne erre a
botrányos életű emberre.
„Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és
eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett.”
Korunk keresztyén hívőinek élete itt is - ott is nagyon hasonlít a korinthusi
keresztyének életéhez, gondolkodásához, magatartásához.
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Már kis falukban is a „hírhálózat” megdöbbentő és megbotránkoztató
erkölcsi botlásokról, botrányokról szól és számol be. Általánossá kezd válni a
keresztyén hívők, és többé - kevésbé rendszeresen igét hallgató emberek között
- mintha csak természetes lenne - a házasságon kívüli együttélés, összeköltözés.
Az ilyen embereket meg sem lehet szólítani, mert gőgös felsőbbrendűségű
magatartást tanúsítva elzárkóznak, mondván, ha mégis kedvük támad
házasságot kötni, vagy házasságon kívül született gyermeket megkereszteltetni,
akkor majdcsak akad egy pap, aki ezekre minden szó nélkül hajlandó…
Pál ennél különb helyzetben volt, mert amikor levélben írt ezekről a
gonoszságokról, akkor a korinthusiak meghallgatták, megszívlelték az apostol
intelmeit, Istennek hozzájuk szóló megtisztító üzenetét. Ezért ír Pál hozzájuk
odahajló mentő nagy szeretettel így : „Nem jól dicsekedtetek ti. Hát nem
tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki
a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok: mert
a mi Húsvéti Bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott érettünk!”
Egyszer már alapjaiban véve megoldódott az életetek: Teljes bűnbocsánatot,
Jézus Krisztusban új életet kaptatok, amikor megismertétek Őt, és golgotai
keresztáldozatának hatalmas, bűnt megbocsátó és eltörlő erejét. Így lett a ti
életetek kovász nélkül való élet. Korinthusban és itt közöttünk is hirdeti az Ige:
éljünk ezzel a nagy kegyelmi lehetőséggel! A régi kovászt, amely újra
visszakerült, csak így lehet eltávolítani! Figyelmeztessük nagy szeretettel
azokat, akiknek a régi kovász visszakerült az életébe, és imádkozzunk értük,
hogy a mi Húsvéti Bárányunk, a Krisztus áldozatának hatalmas, megtisztító
ereje által megszabaduljanak és megtisztuljanak, kovász nélkül valókká
legyenek.
Jöjjön mindenki e faluban, akinek erre a tisztulásra először,
vagy újra szüksége van!
Egyetlen érv van erre itt ebben az Igében és a teljes
Szentírásban, a már sokszor idézett mondat: „Mert a mi
Húsvéti Bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott
érettünk”
Így legyen áldott a Húsvétra való készülődésünk
és a Húsvét ünneplésünk!
Ne felejtsük el az Igének utolsó mondatát:
„Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a
rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a
tisztaság és igazság kovásztalanságával!”(8. vers)
Szegedi Gyula lelkipásztor
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Emlékszel- é?
„Nincsen itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá,
mint beszélt néktek, mikor még Galileában volt.
Megemlékezének azért az Ő szavairól. Lukács 24:6. 8.
Isten Igéje ebben a fejezetben úgy indul, és úgy kezdődik, hogy azt olvassuk,
a hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, magukkal vitték az
elkészített illatszereket, ámde mikor a sírhoz értek, a követ elhengerítve találták.
És mikor beléptek, nem találták az Úr testét. Találtak viszont két fénylő ruhás
férfit, akik így szóltak hozzájuk: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen
itt, hanem feltámadott! Emlékezzetek vissza, mint beszélt néktek, mikor még
Galileában volt! Az Emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia, és
megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia”.
Ennek a fejezetnek egyik nagy érdekessége, hogy a Jézust kereső asszonyok
nem tartották emlékezetben Jézus Krisztusnak a feltámadására vonatkozó
szavait. Mondhatnánk azt is, hogy nem vették komolyan az Ő szavát. Mert ha
komolyan vették volna, ha emlékezetben tartották volna azt, amit Ő az Ő
feltámadásáról mondott, akkor várták volna Őt, és nem a halálba igyekeztek
volna temetni.
Az asszonyok tehát, és így sokan mások is, nem tartották emlékezetben azt,
amit Jézus tulajdonképpen a szívükbe igyekezett vésni. De olyan csodálatos
ebben az Igében, hogy jön a két fénylő ruhás férfi, és emlékezteti az
asszonyokat arra a nagy igazságra, amit Ő megmondott, és megígért nekik.
Tudniillik, hogy bűnösök kezébe adatik, de a harmadik napon feltámad a
halottak közül. Ezeket az asszonyokat tehát emlékeztetni kell. Emlékeztetni arra
a nagy igazságra, amiről megfeledkeztek. És bennünket is hányszor kell
ugyanígy emlékeztetni. Mert mi is hányszor és hányszor vesszük semmibe
Jézus Krisztus szavait. Szavait, intelmeit tanácsait, … Isten Igéjének, és Húsvét
ünnepének egyik nagy üzenete, hogy vésd emlékezetedbe mindazt, amit az Úr
kijelentett, és megígért neked az Ő Igéjében „Mert mind igazak, és ámenek,
amik szádból kijöttenek. Azért amit nem látok szemmel, béveszem szavadra
hitemmel.”- ahogy az egyik ének mondja. A Húsvéti történet nagy csodája,
hogy miután a két angyal jön, és emlékezteti az asszonyokat, ezek az asszonyok
visszaemlékeznek Jézus szavaira. És miután visszaemlékeznek, indulnak is,
hogy elmondják a tanítványoknak a nagy örömüzenetet.
Adja az Úr, hogy Húsvét ünnepén tudjunk mi is emlékezni Urunk azon
szavaira, amelyeket Ő megígért nekünk. Hiszen olyan sokan vannak
körülöttünk, akik nem csupán a nem emlékezés miatt, hanem a hitetlenség miatt
nem hiszik, és nem vallják a feltámadás tényét.
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„Nem jött még vissza onnan senki!”- mondogatják sokan. Hát az Úr
visszajött. Első zsengeként a halottak közül. Ahogyan Ő azt előre megmondta,
és megígérte nekünk. Higgyük ezt, és adja az Úr, hogy tudjuk mi az Ő szavait,
és ígéreteit emlékezetben tartani. És nemcsak az Ő feltámadására vonatkozó
szavait, hanem minden Ő mondását, és minden Ő ígéretét, amelyeket Ő az Ő
Igéjében tett nekünk!
Áldott emlékezést és Feltámadás Ünnepet kívánva: Dévai Edina
***

Gondolatok a jóságról
"Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a
vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút." (Lukács 15, 30)
Milyen fiúk voltak ezek? Az egyik rossz, a másik jó. Ó, de felszínes
gyakran a mi ítéletünk, és mennyire csak a látszat alapján mondunk véleményt!
Jézus éppen azt szemlélteti itt, hogy a példás viselkedés olykor milyen gonosz
szívet rejt. Elég egy váratlan lökés, amitől kiborul az ember szíve, és szörnyű
dolgok gurulnak szét belőle.
Ennek az idősebb fiúnak az jelentette ezt a lökést, hogy állt a vidám családi
ünnep, amikor hazajött a munkából. Erre a bezzeg-gyerekről azonnal kiderül,
hogy ugyanolyan távol áll az apjától, mint a másik, ugyanúgy lázad ellene,
szemben áll vele, ellensége. Az apjukhoz való viszonyukat és a szív minőségét
tekintve nincs különbség a két fiú között.
Jézus tanítása: emberi megítélés szerint vannak jobb és gonoszabb
emberek. De isteni megítélés szerint mindnyájan egyformán lázadunk Isten
ellen, mert mindnyájan tőle elszakadt bűnösök vagyunk. A Biblia szerint a bűn
nem erkölcsi fogalom, nem cselekedetek sokasága, hanem lelkiállapot. Az,
amibe beleszületünk mindnyájan. Ezért születik bűnben a csecsemő is. Ebben
az állapotban pedig minden ember csak bűnöket tud termelni.
Isten úgy segít rajtunk, hogy ezt a bűngyárat cseréli ki: új szívet ad a benne
hívőknek. S aki őbenne hisz, nem lázad többé ellene, tehát képes szerinte való
jót is tenni.
Egyébként pedig a jó emberek is elkárhoznak, mert nem az erkölcsi
teljesítményeink, hanem az Istenhez való visszatérés alapján lehet üdvözülni.
Akár két centiméterre van valakinek az orra a víz szintje alatt, akár egy méterre,
ha ott marad, megfullad. De bármilyen mélyre is süllyedt valaki, Isten kegyelme
ki tudja emelni. Aki nincs olyan mélyen, annak is erre a kegyelemre van
szüksége. Hisszük-e ezt, és így keressük-e az Atyához való visszatérést?
(Cseri Kálmán igehirdetése alapján)
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Anyakönyvi rovat

www.refnagyvarsany.hu

Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Eltemettük:
Szűcs Attila, 50 évet élt
Szűcs István, 56 évet élt
testvéreinket.

(Akácos út, 2012. december.)
(Bercsényi u., 2013. január.)

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!

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

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)

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15)

GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI
Vasárnap:

8.30
8.30
8.30
9.10
10.30
14.30

Hétfő

18.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Gyülekezeti házban

Szombat

17.00 Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban

Minden reggel

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

8.30

Áhítat az Idősek Otthonában

Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt!
Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az
Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!
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alkalmak

A GOLGOTÁN
Jobbról, balról gonosztevő,
Kettejük közt középen Ő!
Azok méltán: éltek gazul,
Ő szenvedett csak méltatlanul.
Köröskörül bámész tömeg,
nem tudják, hogy mind bűnösek,
s hogy értünk hal, majd értünk él,
Kit elborít ott fönn a vér.
Füle Lajos
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