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REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi
vártemplom kapujára, amelyeket a katolikus egyház megreformálása
érdekében tett közzé és ezzel kezdetét vette a Reformáció.
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Reformáció ünnepi alkalmak
Október 31-én, szombaton
délelőtt 9-kor a Kistemplomban,
illetve fél 11-kor és este 6-kor
a faluban a Nagytemplomban
ünnepi Istentiszteletek lesznek.
***
Előkészítő hét
November 2-7-ig, hétfőtől-szombatig,
minden este 5-kor a Tanyán és
este 6-tól a faluban, a templomban
Úrvacsorára előkészítő bűnbánati
Istentiszteletek lesznek.

Új borért való hálaadás
November 8-án, vasárnap délelőtt,
mindkét templomban
Úrvacsorás Istentisztelettel
záródik az előkészítő hét.
Délután 4 órakor Úrvacsorás
Istentisztelet az Idősek Otthonában.

2015. III. szám

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,
amely a Jézus Krisztus.”
(1 Korinthus 3,11)

***
„Az alkalmakat áron is
megvegyétek…”
***

Egyedül Istené a Dicsőség!
Hozzátok be a raktárba az
egész tizedet, hadd legyen
eleség a házamban, és így
tegyetek próbára engem mondja a Seregek URa.
Meglátjátok, hogy megnyitom
az ég csatornáit, és bőséges
áldást árasztok rátok.
….
Boldognak mond benneteket
minden nép, mert gyönyörű
lesz országotok - mondja a
Seregek Ura.
(Malakiás 3,10.12)
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Reformáció Ünnepe

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
„Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is”. /Filippi 2,4/
Kálvin Jánosnak, a nagy genfi reformátornak az életében lélegzetelállítóan
valósággá lett ez az Ige is. Rövid ez a szinte csattanós mondat, de ha bejut az
életünkbe, akkor a lelkünk legmélyét is képes átjárni, és változásokat munkálni.
De hogyan is történt ez ott Genfben az 1530-as években?
Kálvin János ekkor élete - „a Jézus Krisztusban hívő
élete” - legelején volt, 27 éves múlhatott. Csak
átutazóban járt Genfben, és úgy gondolta, hogy egy
éjszakát eltölt ott. De semmiképpen sem többet!
Hallott ugyanis Genf városának romlottságáról,
amelynek nagy híre volt az akkori időkben.
Amikor a város határához ért, folyton ez járt a fejében:
Istenem, milyen rossz hírű ez a város! A Reformációhoz csatlakozott ugyan, de
bár ne tette volna, mert lakosai úgy értelmezik a Jézus Krisztusban való hit és
élet szabadságát, hogy most már mindent szabad nekik. ..! Kálvin sokszor hallott
a genfiek istentelen gonoszságáról, és ez nagy szomorúsággal töltötte el az Isten
Lelke és Igéje, a Krisztus evangéliuma által érzékennyé tett lelkét.
Miközben így haladt egyre beljebb Genf városába, megelevenedtek szívében a
párizsi diákévei: Micsoda különbség van a két város között! Ott hívő testvérek
élnek igazi egymást segítő, szerető testvéri közösségben…! De jó volt közöttük!
Hogy szerettek, segítettek engem is ébredező hitemben, lángra gyúlt hívő
életemben! Az igaz, hogy üldözések között teltek ott is a röpke esztendők: a
püspök a király felhatalmazását kikényszerítve eretnekeknek bélyegzi a Jézus
Krisztusban hívőket, és kegyetlenül, véresen üldözi őket…nekem is
menekülnöm kellett…vajon hogy vannak az én üldözött Testvéreim?!
Így gondolataiba merülve érkezett meg a város egyik szállodájába, ahol szobát
bérelt egy éjszakára. Farel Vilmos, az akkor Genfben szolgáló lelkipásztor
tudomást szerzett Kálvin János érkezéséről, és azonnal felkereste a szállodában.
Hadd idézzem itt György Antal református lelkipásztor, „A Bizonyságok
fellege” című könyvéből emlékezetes esti beszélgetésüket:
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„ Éppen lefekvéshez készülődött, amikor kopogtattak az ajtaján.
- Ki az? - kérdezte meglepetten.
- Én vagyok, Farel Vilmos, Genf város lelkipásztora.
Kálvin kényszeredetten nyitott ajtót a későn látogatónak.
- Uram, bocsásd meg - lépett a szobába egy majdnem két méteres óriás -, hogy
ilyen későn zavarlak, de hidd el, halálosan fontos, hogy beszéljek veled.
Kálvin ámulattal nézte ezt a dörgő hangú óriás embert.
- Foglaljon helyet - kínálta.
A férfi azonban állva maradt.
- Uram, bizonyára hallottad, hogy mi van a mi városunkban?!- Kálvin bólintott.
- Amióta a város a reformációhoz csatlakozott, egyik mulatság a másikat éri. A
kocsmák mindig tele vannak, a templomok pedig üresek. Az emberek isznak,
kártyáznak, dorbézolnak, se vége, se hossza a táncmulatságoknak. Mintha az
ördög bújt volna ezekbe a genfiekbe!
- No és a városi tanács? Miért nem áll a sarkára? Miért nem bünteti a
rendetleneket?
- Uram, itt annyiba se’ veszik a városi tanácsot, mint a levegőt.
- No és te? Te sem tudod megfékezni az embereket?...
- Hiába minden erőm, tudásom, engem is semmibe vesznek. Ha rájuk dörgök,
kinevetnek. Azt mondják: most már minden szabad. Nem tud rajtuk segíteni
csak az Isten… és te!
- Én?...- hűlt el Kálvin- …én?
„Igen, jól hallottad: Isten és te. Azért jöttem, hogy arra kérjelek: maradj
köztünk! Segíts nekem, hogy a genfiek valóban Isten gyülekezetévé legyenek.
- Uram - mentegetőzött Kálvin, - én fiatal vagyok ilyen óriási feladatra. Nem…
nem ! Ne is kérj ilyesmire! Kálvin hátán végigfutott a hideg arra a gondolatra,
hogy itt maradjon ebben a bűnbarlangban. Farel arca most egészen ellágyult.
Szemét elöntötte a könny, szinte térdre esve könyörgött.
- Uram – kezdte, - nem, édes fiam, szeretett testvérem, ne hagyj magamra!
…Nézd, erőm elhagy…hitem összetörik…nem bírom már egyedül…Olyan
fiatal erő kell ide, mint a tied.
- Szó sem lehet róla! Én még sokat szeretnék tanulni csendben, békességben,
semhogy ilyen harcba belevethetném magamat…
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Farel arca hirtelen megváltozott. Teste kinyúlt, szeme haragosan villant, hangja
mennydörgővé vált:
- Hát akkor Isten átka legyen a te nyugalmadon és a te írószobád csendességén,
hogyha ilyen nagy szükségben vonakodol segítségemre lenni! – Kálvint úgy
érték ezek a szavak, mintha Isten kiáltott volna rá. Érezte, hogy Isten akaratának
szegül ellene, ha továbbra is vonakodik. Csendesen lehajtotta fejét, s csak ennyit
mondott:
- Legyen minden Isten akarata szerint. - És ott maradt.”
Elgondolkoztató neked is kedves olvasóm minden bizonnyal ez a
történet. Hálaadással gondold végig: Kik azok, akik a te hasznodat keresték?!
Lehet, hogy vissza kell menned egészen a fogantatásodig, születésedig, ahogyan
kedves szüleid vállalták az életedet, és felneveltek. Lehet, eszedbe jutnak
lelkipásztoraid, hívő testvérek, akik a te hasznodat keresték, Isten Igéjével az
üdvösség nagy Királyára, Jézus Krisztusra mutattak, az életedet Őfelé vezették,
vagy terelték. ..!
És vajon te és én keressük-e mások hasznát, üdvösségének, életének
teljesedését?!
Tudsz-e egy valakit is megnevezni, akinek javát, hasznát, üdvösségét munkálod?
Bizony önzetlen, Jézus Krisztust megismerő, befogadó és követő életre hív és
szólít fel ez a rövid Ige!
Jézus Krisztus megfizette a golgotai kereszten annak az árát is, hogy én és te
készek és képesek legyünk hasonlóan Kálvin Jánoshoz engedelmes, önzetlen,
mások hasznát, javát kereső életet élni!
Ha Genfben hatott ez az akkori világ legnagyobb csodájaként, akkor itt
Nagyvarsányban is változást hozhat ez a csodás igevers!
Testvéri szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó
figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra
törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se
a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2, 1-4)

A reformáció alapelvei:
1. Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás); Az egyedül a
Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedüli
ihletett és hiteles szava, a keresztyén tanítás
egyetlen forrása. Ez az isteni szó mindenki számára
hozzáférhető, azaz mindenki számára érthető.

2. Sola Fide (Egyedül hit által); A megigazulást (ami a protestáns
szóhasználatban „Isten által igaznak nyilvánítást” jelent) kizárólag hit által
nyerhetjük el, bármilyen jó cselekedet szükségessége és hozzáadása nélkül. A
korai protestáns teológia szerint a jó cselekedetek bizonyítékai és nem
előfeltételei a hitnek.
3. Sola Gratia (Egyedül kegyelemből); Ez azt jelenti, hogy a megváltás egy
olyan ajándék Istentől Jézus szeretete által, amiért nem tettünk semmit.
Ingyen van = Gratis.
4. Solus Christus (Egyedül Krisztus); Az egyedül Krisztus elv azt jelenti, hogy
egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között és így senki máson
keresztül nem lehetséges a megváltás.
5. Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a Dicsőség); Minden dicsőség egyedül
Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment
végbe: nemcsak Jézus mindenre elégséges bűnhődése a mi bűneinkért a
kereszten az Ő munkája, hanem az is, ha mi hiszünk Jézusnak ebben a
tettében, és ezt a hitet is az ember szívében a Szentlélek hozza létre.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2 Timóteus 3,16-17)
-5-

-4-

Nagyvarsányi Református Gyermekhét
A hét témája: Jézus nyomában. Ezen a héten Jézus Krisztusról hallhattunk
történeteket.
Hétfő: Simeon és Anna története
Megtudhattuk, hogy ez a két idős ember felismerte a Messiást, a kis
csecsemőben. Simeonnak Isten megígérte, hogy addig nem hal meg, míg meg
nem látja az Úr Jézust. Ez így is lett. Anna is odament, és ő is meglátta a
Szabadítót. Kiment a templomból és terjesztette a hírt: Láttam Jézust, láttam a
Szabadítót!
Ennek a történetnek nagy jelentősége van, mégpedig az, hogy amit Isten
megígér, azt biztos, hogy megtartja.
Kedd: Keresztelő János története
Ebben a történetben a Jordán folyónál jártunk. Keresztelő Jánosnak már a
nevében is benne találjuk a keresztelő szót. Innen gondolhatjuk, hogy milyen
munkát végzett a Jordán folyónál. Bűnös emberek mentek hozzá, pogányok,
hogy Keresztelő János megkeresztelje őket. Megvallották bűneiket,
bűnbocsánatot és új életet kaptak. Keresztelő János nemcsak keresztelt, de Isten
Igéjét is hirdette. Egyszer elment hozzá Jézus, és arra kérte keresztelje meg őt.
Mikor Jézus feljött a vízből, a Mennyből hang hallatszott: „Ez az én szeretett
Fiam, akiben gyönyörködöm.” Galamb szállt le.
Ez a történet abban csodálatos, hogy mind a három személy szerepel benne: Az
Atya, a Fiú, és a Szentlélek is. Innen biztosan tudjuk, hogy Jézus Isten Fia.
Szerda: A kánai menyegző
Itt Jézus első csodatettét ismerhettük meg. A történet úgy kezdődik, hogy Jézus
és a tanítványai is hivatalosak voltak egy menyegzőre, amit Kánában tartottak.
Egy lakodalomra sok mindennel kell készülni, így természetesen ennivalóról is
kell gondoskodni. Régen egy lakodalom nem 1-2 napig tartott. Akik gazdagok
voltak, még a 6-7 napot is megengedhették maguknak. A borról a vőlegény
gondoskodott. A lakodalom rég elkezdődött, és a bor fogytán volt. Mikor Mária
mondta Jézusnak, hogy fogytán a bor, ő így válaszolt: Nem jött még el az én
órám. Jézus sosem csinált semmit magától. Mindig Isten parancsára várt, és

csakis akkor cselekedett, ha Isten azt mondta, hogy most. Nemsokára eljött az
óra. Jézus szólt a szolgáknak, hogy hozzanak vizet a kővedrekbe. A kővedrek
arra szolgáltak, hogy hosszú útról érkezett embereknek a portól piszkos lábát
megmossák benne. Összesen 6 kőveder volt ott. A kötelességtudó szolgák
engedelmeskedtek Jézusnak, és a városon kívüli kutakból is hoztak vizet a
kővedrekbe. Jézus mondta, hogy merjenek a násznagynak, és vigyék oda neki.
Mikor a násznagyhoz ért a már vízből átváltozott bor, a násznagy csak annyit
mondott, hogy miért csak most hozzák ezt a finom bort. Ennek a történetnek az
aranymondása: Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt!” /Zsoltárok
105,5/
Csütörtök: Bethesdai beteg
Jeruzsálemben a Juh kapu mellett található a Bethesda tó. E mellett a tó mellett
sok beteg ember volt, mert időnként egy angyal felkavarta a vizet, és aki
elsőként lépett bele a már felkavart vízbe, az meggyógyult. Egyszer arra járt az
Úr Jézus. Odament az egyik beteghez, és megkérdezte tőle: Akarsz- e
meggyógyulni? A beteg már 38 éve beteg volt. Meg akart gyógyulni, de amikor
felkavarodott a víz, mire ő odaért, már más lépett bele a vízbe, és ő betegen
maradt. „Nincs emberem” – mondta a beteg. Jézus azt mondta neki: „Kelj fel,
vedd az ágyadat, és járj!” és a beteg felkelt, hóna alá vette az ágyát, és ment a
templomba.
Péntek: A samáriai asszony
Jézus egyszer Samáriában járt, és leült a kút szélére. Mikor nem nagyon jártak
már emberek, a nagy forróságban kijött egy nő a kúthoz, hogy vizet merjen.
Jézus megszólította: „Adj innom!” Az asszony meglepődött, hogy megszólította
egy férfi, mert akkor nem volt szabad zsidó férfinek nővel szóba állni. Elkezdtek
beszélgetni. Az asszony szívében, nagy üresség volt, ezért azt hitte, hogy a
boldogság kell a szívének, így több férje is volt. A szívében viszont még így is
nagy volt az üresség. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni, mert félt, hogy
kigúnyolják, megvetik őt. Most mégis ahogy beszélgetett, Jézus mondta neki,
hogy mi az üresség a szívében. Megismerte Jézust, így már úgy érezte, hogy az
az üresség betöltődött. Bár félt az emberektől, mégis nagy örömmel ment
közéjük, és mondta, hogy már nincs üresség a szívében, mert megismerte Jézust.
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Véleményem szerint ez a hét nagyon jól sikerült. Szerintem engem is beleértve
sokan hallgatták a történeteket nagy érdeklődéssel. Volt olyan alkalom, hogy a
missziós történetet hallgatva, teljes beleéléssel néztem a képeket, hallgattam a
történetet, és csak már a végén vettem észre, hogy milyen hamar elszáll az idő.
Nagyon remélem, hogy nemcsak azért jöttek a gyerekek az alkalmakra, mert
tudták, hogy milyen jó játékokat játszhatnak majd! Miket mondok, hiszen nem
igazán tudtak a felnőttek, tanító nénik olyat kérdezni, amire ne tudtuk volna a
választ. Én nagyon jól éreztem magam. Még annyit, hogy el ne feledjük, amiket
hallottunk, nem mese, nem mítosz, hanem igaz történet!
Kiss Boglárka

Gyermekhét
Nagyvarsányban minden nyáron megrendezik a gyermekhetet, ez már
hagyomány.
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön fél kilenckor vidám lurkók
szökdécselnek a Református Templom körül, majd énekelve bevonulnak a
Templom épületébe. Ott új énekeket és aranymondásokat tanulnak, bibliai
történeteket hallgatnak, imádkoznak, dicsőítik az Urat. Ezután elfogyasztják a
finom tízórait, amelyért hálát adtak az Úrnak, valamint azoknak a kedves
segítőkész embereknek, akik elkészítették az ételt. Miután jóízűen
elfogyasztották a táplálékot, csapatokba rendeződnek, és játékos feladatokon
keresztül ismerkednek Istennel. A feladatok elvégeztével lehetőség nyílik
barkácsolásra, s a kinti játékokra. Ezek alatt a gyerekek kellőképpen elfáradnak,
így csendben és odafigyeléssel hallgatják meg a missziós történeteket a
templomban. A kisebbek és a nagyobbak is szívesen vesznek részt a
programokban, ám legtöbbjük kedvenc napja a péntek. Hogy miért? Mert
pénteken a családi délután keretében a fiatalok a hozzátartozóikkal együtt
szórakozhatnak, és persze azért, mert ezen a napon miután meghallgatják Isten
Igéjét, és megköszönték neki ezt a hetet, csúszdázhatnak, játszhatnak, ehetnek,
ihatnak, amennyit csak szeretnének.
Évről évre egyre többen csatlakoznak az eseményhez. Amikor csak
tehetem, én is részt veszek rajta, szerintem nagyon kellemes, hasznos időtöltés.

A gyermekhét Aranymondásai és naponkénti központi igazságai
Hétfő:
Aranymondás: „Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom ígéretében.”
/Zsolt.130,5/
Központi igazság: Isten ígéretei mindig beteljesednek.
Kedd:
Aranymondás: „Hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm.” /Máté 3,17/
Központi igazság: Jézus Isten Fia!
Szerda:
Aranymondás:
/Zsolt.105,5/

„Emlékezzetek

csodatetteire,

amelyeket

véghezvitt.”

Központi igazság: Jézusnak hatalma van csodát tenni!
Csütörtök:
Aranymondás: „Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghallotta
kiáltásomat.” /Zsolt.40,2/
Központi igazság: Jézus reménytelen helyzetben is tud segíteni
Péntek:
Aranymondás: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást
teszek Mennyei Atyám előtt.”/Máté 10,32/
Központi igazság: A Jézussal való találkozás megváltoztat, és arra indít, hogy
beszélj róla.
Kiss Boglárka

Jene Zsófia 7.o.
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„MERT ÉN, AZ ÚR VAGYOK A TE GYÓGYÍTÓD!”
(2Mózes 15: 26)
Gyógyulásra annak van szüksége, aki valamilyen betegségben szenved.
A betegség a szervezetünk olyan állapota, amelyben az életfolyamatok a
normálistól eltérnek, szervezetünk egyensúlya felborul.
„Az Úr vagyok a te gyógyítód!” – Ígéri az Úr a szenvedésben lévőknek.
Merítsünk hát erőt, vigasztalást ebből az Igéből. Mert soha nem vagyunk
nagyobb szükségben, mint amilyen nagy a „Segítő”!
Jézus Krisztusnak ma is hatalmában áll testi betegséget gyógyítani.
Kiáltsunk bátran hozzá! Jakab apostol le is írta a teendőnket: „Beteg-e valaki
közöttetek? Imádkozzanak érte, és… a hitből fakadó imádság megszabadítja a
szenvedőt, az Úr felsegíti őt… (Jak.5:14,15.) Nagyon megáldja az Úr, ha valaki
betegekért imádkozik. Bizodalmunkat az Úrba vessük! Ő hozzá kiáltsunk, Őt
kérjük testi betegségünk idején, - „Uram, könyörülj rajtam!”
Azonban használjunk ki minden eszközt, ami az Úrtól van. Az orvostudományt,
a gyógyszereket, az orvosi szikét az Úr eszközként felhasználhatja a
gyógyulásunk érdekében.
Ahogy a test megbetegedhet, úgy a lélek is.
Lelki betegség életünk olyan állapota, amikor életfolyamatunk az Isten
akaratától eltér, Istennel való kapcsolatunk felborul.
A testi gyógyulásnál sokkal többet jelent a lelki gyógyulás. Mikor tíz leprás
fordult Jézushoz leprából való testi gyógyulásért, és meggyógyultak, a tízből
csak egy ment vissza hálát adni és mintegy kérni: „Uram, a lelkem is beteg,
azzal is hozzád jövök, gyógyítsd meg!”
Testi és lelki betegségünkkor forduljunk bizalommal Jézus Krisztushoz.
Ne legyen bennünk kétség, ne kételkedjünk, hogy meghallgatja-e kérésünk.
Meghallgatja! Kérjük bátran a magunk vagy hozzátartozóink gyógyulását. Isten
meg tud gyógyítani mindenféle betegségből, mert mindenre van hatalma. Ezzel
a hittel imádkozhatunk másokért, vagy önmagunkért.
A gyógyulást szabad, sőt kell is kérnünk. Csak az a fontos, hogy a
válaszlehetőséget ne mi szabjuk meg. Mert lehet, hogy kérésünkre ugyanazt
feleli az Úr, mint amit Pál apostolnak: ”Elég neked az én kegyelmem, mert az én
erőm erőtlenség által ér célhoz”(2Kor 12, 9.)
De kérésünkhöz hozzá kell tenni azt is, amit a három ifjú mondott, amikor
halállal fenyegette őket a babiloni király:”De ha nem tenné is,…”(Dán.3,18.).
Isten nem köteles úgy tenni, mint ahogy én kérem, ha nem tenné meg, amiért
imádkozom, akkor sem tagadom meg Őt, akkor is hű maradok hozzá. Testünket
nem mindig gyógyítja meg az Úr, ez az Ő hatalmában áll, és nem tudjuk, mi
válik üdvösségünkre. De sokszor állunk meg betegségünkkor, érthetetlenül az
Úr előtt, mert nem értjük miért vagyunk betegek?

Egy kis példával illusztrálom.
Történt egyszer, hogy egy kicsi fiú odament édesanyjához, aki épp hímzett, és
megkérdezte tőle:
- Édesanyám! Isten miért engedi, hogy nagymama betegeskedjen, és
szenvedjen? Talán Isten őt nem szereti?
Erre megfordította a kezében lévő hímzőkeretet az
édesanya és ezt kérdezte a kisfiútól: - Kisfiam, tetszik,
amit látsz?
– Nem tetszik! Kusza az egész! Semmi alakja nincs,
amit csinálsz!
Az édesanya elmosolyodott és megfordította a keretet:
- És most tetszik?
- Nagyon szép! Már nemsokára elkészül Micimackó feje is!
Erre ezt mondta az édesanya: - Tudod kisfiam, mi emberek sokszor úgy látjuk az
életet, mint ahogyan te is láttad a hímzőkeret fonákját. Kusza szálak, értelmetlen
vonalak, melyek nem is illenek bele a képbe. De Isten úgy látja az életünket, mint
ahogy te láttad Micimackót!
Minden öltésnek megvan a maga helye, minden szín kapcsolódik és illeszkedik
egymáshoz, és az összkép nagyon szép látvány!
Mi csak a hímzés fonák oldalát látjuk! Ha betegen kell élnünk, kérjünk erőt az
elhordozásához. De semmi esetre ne zúgolódjunk az Úr ellen. Sőt éppen Ő
hozzá forduljunk, mert bizonyosan célja van velünk, így betegen is. Ez is az ő
akaratából van, hordozzuk türelemmel. „Legyen meg a te akaratod” Elfogadva
az Ő akaratát, az Ő erejével testileg betegen is élhetünk Néki tetsző, kedves
életet. Az Úr az erejét a mi gyengeségünkben, erőtlenségünkben nyilvánítja
meg. Viszont beteg lélekkel, Istennel hadakozó lélekkel nem kerülhetünk be az
Ő mennyei dicsőségében.
Meggyógyulásunk esetén hálaadással köszönjük meg az Úrnak
visszakapott életünket.
Idézem Ravasz László Püspök úr szavait:
„Mert talán így szól az Úr: Még egyszer próbát teszek ezzel a gyermekemmel,
az Én dicsőítésemre fogja-e használni visszakapott életét? Tudod-e most már,
milyen nagy ajándék az élet? Meg fogod-e becsülni értéke szerint? Isten
dicsőségére fogod-e szánni azt, amit Isten újra megadott neked?”
Keressük a testi - lelki gyógyulást az áldott orvosnál, Jézus Krisztusnál!
„MERT ÉN, AZ ÚR VAGYOK A TE GYÓGYÍTÓD!”
Ujvári László
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A Halloween őrületről
Szeretnék még egy új divatról, erről a bizonyos
halloween őrületről (amit Amerikából importáltunk, ők
meg nem is tudják, hogy egy ősi kelta vallási rítus ez)
beszélni, mert egyre több gyerekünk szenved emiatt.
E "kísértetnapokról" ezt írja a hozzáértő: az anyukák
nem tudják, minek is öltöztessék gyermeküket: boszorkánynak, vámpírnak,
Drakulának, csontváznak, vérfarkasnak vagy hóhérnak?
A tudományos magyarázat pedig így hangzik: sok szorongás van bennünk,
ezt és a haláltól való félelmet is oldja, ha megbarátkozunk és megbarátkoztatjuk
gyermekeinket is az ilyen szörnyekkel és szörnyűségekkel. - Közben tényleg
sokan nem tudják, hogy ez egy vallási rítus. A kelták október 31-én állatbőrökbe
öltöztek, és áldozatokat mutattak be két főistenüknek: a napistennek és a
halottak istenének. Ezt majmoljuk most mi is, és amikor ezek a szerencsétlen
gyerekek hazakerülnek egy ilyen halloween buliról, vagy kísértetnapról, akkor
csodálkoznak a kedves szülők, hogy nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában
kiabál, éjjel bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik, ami korábban nem volt
szokása.
(Cseri Kálmán, 2005)
"Szüntelen imádkozzatok!"
Egy késő őszi éjszakán történt. Ónos eső esett és ráfagyott a vasúti
felsővezetékre, amelyben huszonötezer volt zümmögött. A szomszéd állomásról
elindult egy villamos mozdony, de olyan lassan jött, mint a csiga. Néha megmegállt és nagyokat szikrázott az áramszedője a vezetékre ráfagyott jég miatt.
Még meg sem érkezett az állomásra, amikor a másik vágányon is elindult egy
másik villamos mozdony és pillanatok alatt megérkezett az állomásra megelőzve
az előzőt. Csodálkoztam ezen és nem értettem, míg el nem ment előttem. Mind a
két áramszedőjét feleresztette és így száguldott. Meglátta ezt a másik
mozdonyvezető és õ is feleresztette a másik áramszedőjét és elsöpört az
állomásról. Elgondolkoztam ezen és megértettem a következőket: Mi is olyanok
vagyunk, mint ezek a mozdonyok. Mi is terheket cipelünk és az erőt Istentől
kapjuk, mint a mozdonyok a felső vezetékből. De nagyon sokszor valami "jég",
szigetelő bűn kerül közénk és Isten közé, és csak prüszkölünk, roskadozunk,
panaszkodunk, sírunk… Valljuk meg és ne takargassuk a bűneinket, és tárjuk
mind a két kezünket Isten felé, ne csak az egyiket. (bt)
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Anyakönyvi rovat
Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Megkereszteltük
Kissné Bodnár Erika
Kiss Kornélia
testvéreinket

(Július 4.)
(Július 5.)

Imádkozzunk értük, hogy minden időben Istent kereshessék!
Házasságukra Isten áldását kérték:
Juhász Gábor és Sebestyén Bernadett
Kiss Csaba és Bodnár Erika
Toldi István Gábor és Kiss Tünde
testvéreink.

(Június 27.)
(Július 4.)
(Szeptember 5.)

Imádkozzunk értük és közös életútjukért!
Eltemettük:
Kiss János, 54 évet élt
Megellai György Miklós, 52 évet élt
Szilágyi János, 69 évet élt
Bordás István, 81 évet élt
Kósa Zsolt, 33 évet élt
Balogh Béla, 77 évet élt
Gál László, 56 évet élt
testvéreinket.

(Május 29.)
(Június 6.)
(Június 8.)
(Július 26.)
(Augusztus 4.)
(Augusztus 21.)
(Augusztus 22.)

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!
Konfirmáltak:
Gáldi Fruzsina Petra
Szabó Enikő
testvéreink.

(Július 5.)
(Szeptember 23.)

Imádkozzunk Isten áldó kegyelméért életükben!
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15)
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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 34-38.)
Istentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.)
Istentisztelet a Nagytemplomban
Istentisztelet a Nagytemplomban

Hétfő

17.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Gyülekezeti házban

Szombat

16.00 Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban
16.00 Énekkari próba a férfi szólamoknak
16.30 Énekkari próba a női szólamoknak
17.00 Énekkari próba minden szólamnak

Minden reggel

8.30

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.
Valamint köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen módon –
cikkírással, begépeléssel, nyomtatással, ötletekkel, átnézéssel, terjesztéssel,
olvasással, adományozással, imádsággal, és még sorolhatnám – hozzájárultak az
újság elkészüléséhez és otthonokba való eljutásához. Isten áldja őket!
Mércse Dávid
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www.refnagyvarsany.hu

Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi délelőtti alkalmak 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)

