Hirdetések
Bűnbánati hét
Március 30-tól, hétfőtől szombatig
minden este 5-kor a Tanyán és
este 6-tól a faluban, a templomban
Úrvacsorára előkészítő bűnbánati
Istentiszteletek lesznek.

***
Nagypénteken
délelőtt 9-kor a Tanyán és
fél 11-kor a faluban tartunk ünnepi
Istentiszteleteket.
***

***
„Az alkalmakat áron is
megvegyétek…”

Húsvétvasárnap
délelőtt 9-kor és fél 11-kor
tartunk ünnepi Istentiszteleteket,
Úrvacsorai közösséggel.
Gyermekórák is lesznek fél 9-től.
Délután fél 3-kor Istentiszteletet
tartunk a faluban a templomban
Délután Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet az Idősek Otthonában
***
Húsvéthétfőn
vasárnapi időben lesznek
alkalmaink.
***
Ünnepi legátusunk
Enyedi Beáta
a debreceni teológia
ötödéves hallgatója
***

Egyedül Istené a Dicsőség!
Húsvétra
Zengem Néked, Húsvét hőse
Én Jézusom, az énekem,
Csodás erőd általsegít
Engem is majd az életen.
Így a halál csak nyereség,
Így még közelebb jő az ég!
Zengem Néked háladalom
Áldott szíved magasztalom.
Kárász Izabella
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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az
Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. "
János 3,16-17

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.
(Róma 5,8)
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Áldott Húsvét

Ünnepét Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ

Örömünnep!
Jézus Krisztus az: „Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a
mi megigazulásunkért. Megigazulván azért hit által, békességünk van
Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” /Róma 4,25 és 5,1/
Olyan nagy csoda, valóban „mennyei nagy esemény” , valóságos isteni
beavatkozás az életünkbe, ha a Bibliának ezt a koncentrált nagypénteki és
húsvéti igazságát hálával és örvendező szívvel tudjuk hallgatni és befogadni.
Sajnos, sok ember szíve közönyös. Sok ember „nevetnivaló
bolondságnak”, vagy olcsó trükknek tartja az Isten, a mi Mennyei Atyánk
legszentebb mondanivalóját, a Szentlélek Isten Biblián keresztül hangzó,
világra szóló nagy jó hírét.
Vannak olyanok is, akik megsértődnek, és ezért nem válhat a
legnagyobb, legdöntőbb és legfontosabb jó hírré számukra Jézus Krisztus
evangéliuma. Megsértődnek, mert őróluk azt mondja ki ez az Ige, hogy
bűnösök. Ráadásul olyan súlyos a bűnös voltuk, hogy meg kellett halni a
büntetés elhordozása miatt Isten Fiának.
Bizony, Testvéreim, a Nagypéntek és a Húsvét valóban keresztülhúz
minden magunkról alkotott jó elképzelést. A nagypénteki és húsvéti örömhír
egyedül Isten jóságát, meg nem érdemelt kegyelmét, hozzánk lehajló
irgalmasságát állítja figyelmünk középpontjába: Nézd, mit tett érted! Nézd, mit
szerzett neked! Nézd, hogy szeret téged!
Az emberi természet olyan, hogy a
legcsekélyebb hasznot, a legkisebb ajándékot is
azonnal szívesen fogadja! Hogy lehet az, hogy
amikor Isten Igéje és Lelke ezt az örökre megajándékozó
csodát hirdeti és kínálja, akkor mégsem mozdul meg erre
az emberi lélek? Én úgy értem Isten Igéjéből, hogy ilyen
nagy az ősi kígyó hitetése a magunk jóságáról, és ilyen
veszélyes a sértődöttség, hogy amikor Isten Igéje azt mondja: „A mi bűneinkért
adatott halálra”, akkor erre a mi szívünk természetünknél fogva sértődöttséggel
válaszol. Ezért vagyunk rászorulva Isten Lelkének és Igéjének élő hitet munkáló
kegyelmére.
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Hadd oszlassa el a veszélyes homályt, hadd józanítson ki az ostoba
sértődöttségből, hadd ébresszen fel minden halálos közönyösségből a
Nagypéntek és Húsvét koncentrált örömhírével a fent leírt drága Igén keresztül
a Szentlélek! /Olvasd el újra a fent leírt Igét!/
Fogadd el végre Jézus Krisztus érted, bűnös voltodért hozott kereszt
áldozatát! Fogadd el, hogy élő Megváltód van, Aki mindazt, amit
kereszthalálában megszerezett - a teljes és örökre szóló bűnbocsánatot, a
megigazulást, az új, örök életet - személyesen neked ajándékozza!
Legyen ez a Nagypéntek és Húsvét az előbb leírt módon a mi Mennyei
Atyánkkal való megbékélés, békességben való élés diadalmas ünnepe! Olyan
ünnep, amely a hétköznapokat, az egész naptári esztendőt és a földi
vándorutunkat is a Menny és mennyei öröm előszobájává teszi.
Szegedi Gyula lelkipásztor
***

Elvégeztetett!
(János 19,30)
Mi végeztetett el? Minden! A múltad, jelened, jövőd – minden
Istennel rendezve van. Mi emberek azért látjuk ezt
összekuszálódva, mert nem figyelünk eléggé Istenre. Az
Atya amit megígért, be is tartotta. Jézus nem csak azt
végezte el, ami az idejéig meg volt írva, lásd az
apostolokat, a reformátorokat, a saját életedet. Jézus azt
mondja magáról, hogy Ő az út, az igazság és az élet. Nézd
meg a sorrendet, csak így kerülhetünk az Atya elé, csak akkor van bocsánatunk.
Ha másképp akarunk elé kerülni, azt is meg lehet tenni: a saját utunkat járva a
saját igazságunkkal a saját életünk lesz a földi pokol. A pokol annyit jelent:
Isten nélkül lenni. DE ezen lehet változtatni, míg él az ember, utána már nem.
Kiss Mariann Ágnes
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A saját kereszted
Egyszer egy embernél betelt a pohár, térde borult a
szobájában és így imádkozott Jézushoz:
„Nem bírom tovább! A keresztem túl nehéz, Uram,
elfáradtam! Kérlek, hadd tegyem le és kaphassak
egy másikat.”
„Rendben van gyermekem!” – válaszolta Jézus és
levette róla a keresztet.
Ezután Jézus elvitte egy nagy helyiségbe a férfit,
hogy választhasson egy másik keresztet.
Hatalmas terem volt telis-tele különböző nagyságú és készítésű keresztekkel.
Volt olyan hatalmas is, melynek a tetejét nem is lehetett látni.
Meglátott egy csodaszépen csillogó, aranyból készült keresztet. Már vitte is, de
arany volta miatt a kereszt nagyon nehéz volt és nem bírta sokáig cipelni, így
hamar le is tette.
Majd egy nagyon szépen faragott, ámde vaskos keresztet pillantott meg.
Tetszettek neki a szebbnél szebb faragott mintázatok. Felvette, de az éles
faragások miatt vágta a vállát ez a kereszt, így ettől is megvált.
Aztán egy szépen lecsiszolt, polírozott fakeresztre figyelt fel. Csodaszépen
csillogott, nem is nézett ki nehéznek. Igen ám, de ez pedig a polírozás miatt
állandóan lecsúszott a válláról és fogást sem nagyon talált rajta. Ezt sem találta
megfelelőnek.
A férfi tovább bóklászott a sok kereszt között, mire nagy nehezen a sarokban
meglátott egy aprócska kis keresztet. Megörült, hogy végre valóban egy neki
való keresztet talált. Nem volt nagy, nem is tűnt nehéznek, könnyen foghatónak
nézett ki.
„Azt kérem, ott, ami a sarokban van!” – mondta határozottan.
„Drága gyermekem, ez az a kereszt, amit éppen az előbb adtál vissza!” – felelte
Jézus.
Legyen tanulság számunkra, hogy amikor úgy érezzük, hogy
nekünk túl nehéz, és már kibírhatatlan a fájdalom, akkor nézzünk
egy kicsit körül, hogy mi folyik körülöttünk. Nézzük, meg, hogy
mások mivel küszködnek. Ne csak a saját „keresztünk”
súlyával legyünk elfoglalva! És meglátjuk, hogy amit
nehéznek hittünk, nem is annyira nehéz…
Jézus mondja: „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel
az ő keresztjét, és kövessen engem.” (Márk 8,34)
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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.
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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.
„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

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 kérdés 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.
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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
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
A németországi Hannover temetőjében van egy sír, amelyen hatalmas
gránitkövek és márványdarabok fekszenek, betonnal és acélpántokkal
összefogva. Az egy asszony sírja, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt a
halálból, sem azt, hogy a halál után lesz feltámadás. Végrendeletében
elrendelte, hogy sírját olyan biztonságosan lezárják, hogy ha lenne is halottak
feltámadása, akkor se nyíljon fel a sír. A sírra ezeket a szavakat vésette: “Ezt a
sírt sohasem szabad felnyitni!” Azonban egy kis mag a gránitkövek alá került és
növekedni kezdett. A kikelt növény kereste a világosságot. Senki sem gondolta
volna, hogy egy növekedő palánta képes szétfeszíteni azokat
az acélpántokat és lebetonozott köveket. A kis mag fává
növekedett, és a nagy kövek szétnyíltak előtte. Kajafás
és Jézus egyéb ellenségei azt gondolták, hogy amikor
Jézus testét betemették a sírba, többé nem kerülhet ki
onnét. De Isten hatalma, amely Hannoverben egy kis
növény által nyilvánult meg, még csodálatosabban
működött Jézus sírjánál Jeruzsálem közelében.
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Anyakönyvi rovat
Így szól ma tehozzád Jézus

Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Házasságukra Isten áldását kérték:
Virág János és Bereczki Anett
(Március 21.)
testvéreink

Imádkozzunk értük és közös életútjukért!
Megkereszteltük
Katona Krisztián
testvérünket

(Március 29.)

Imádkozzunk érte, hogy ő is megismerhesse Megváltóját!
Eltemettük:
Turavics Gábor, 73 évet élt
Vincze Béla, 85 évet élt
Szűcs Miklós, 51 évet élt
Ujvári János Tiborné, 64 évet élt
testvéreinket.

2. Mennyei korona vár rád, te légy hű mindhalálig!
Mennyei korona vár rád, te légy hű mindhalálig!
Kín, baj, szenvedés Jézussal üdvre válik.
Kín, baj, szenvedés Jézussal üdvre válik.
Szöveg:
Domján János, 1971
Héber dallam,
Paul Ernst Ruppel

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”
(Jelenések 2,10c)
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( Január 10.)
(Március 3.)
(Március 12.)
(Március 13.)

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!

Konfirmáció
Isten kegyelméből március 26-án, csütörtökön konfirmációi vizsgát tettek,
illetve március 29-én, vasárnap konfirmációi ünnepi Istentiszteleten a
gyülekezet közössége előtt is vallást tettek hitükről:
Herczeg Dóra
Katona Krisztián
Kiss Bálint
Kiss Viktória
Prokop Mercédesz
Sebestyén Lídia

Szabó Béla
Szűcs Eszter
Szűcs Gergely
Török Zsolt
Vályi Cintia

Imádkozzunk Isten áldó kegyelméért életükben!

„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

Gyermekistentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.)
Gyermekistentisztelet a Gyül. házban (Kossuth út 18.)
Istentisztelet az Idősek Otthonában (Kossuth út 34-38.)
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

16.00
16.00
16.30
17.00

Minden reggel

Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban
Énekkari próba a férfiszólamoknak
Énekkari próba a női szólamoknak
Énekkari próba minden szólamnak
8.30

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)
Luther Márton mondta:
“Urunk a feltámadás ígéretét nemcsak a könyvekbe írta
bele, hanem a tavaszi idő minden egyes levelébe.”

Áhítat az Idősek Otthonában

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!

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

Ezúton szeretném megkérni a kedves olvasó testvéreket, hogy bárki, aki
szívesen írna cikket a Kiáltó Szó következő számába, az jelezze a Lelkészi
Hivatalban. Írni lehet személyes bizonyságtételt, Isten gondoskodásának,
szeretetének megtapasztalásáról szóló cikket, beszámolót valamilyen egyházi
eseményről (csendesnap, csendeshét) verset, éneket, történetet.
Köszönettel: Mércse Dávid
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ÜRES SZÍV
nincs itt,
mondták az angyalok,
a sír üres
itt sincs,
dobogja meglepett
szégyenkező szívünk
itt sincs
bár itt lehetne
jöjj Föltámadott,
szívünket újra töltse
be lényed
értelmetlen Nélküled
az élet!

A GOLGOTÁN
Jobbról

MA IS
balról

gonosztevő,

Azok méltán: éltek gazul,
Ő szenvedett csak méltatlanul.
Köröskörül bámész tömeg,
Herjeczki Géza, 1980
nem tudják, hogy mind bűnösek,
s hogy értünk hal, majd értünk él,
Kit elborít ott fönn a vér.
Füle Lajos
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(Lukács 24:1-12)

Elhengerítve lehet bár
a kő,
üres lehet a sír,
szólhatnak angyalok,
zenghet a prédikáció
üres fecsegésnek tűnik
az,
legföljebb
csodálkozásra késztet.
Hitet a Vele való
személyes találkozás
ébreszt!
Herjeczki Géza, 1982

