Hirdetések
Bűnbánati hét
Március 21-től 26-ig,
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
Dul Zsanett,
a debreceni teológia
hallgatója
***
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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.”
János 3,16

„Akié a Fiú, azé az élet.”
(1 János 5,12a)

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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Áldott Húsvét
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www.refnagyvarsany.hu

Ünnepét Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ

Egy különös és meglepő találkozás!
/ Olvasandó: Lukács 24,13-35 /
Keresztyén ünnepeinket, kezdve a vasárnapokon, folytatva Karácsonnyal,
Húsvéttal és Pünkösddel, mindig jellemzik a találkozások. Családtagok,
barátok, baráti körök, jó ismerősök nagy lelkesedéssel, vággyal kelnek útra a
nagy és jóízű találkozás reményében!
Így volt ez már az Ószövetség korában is. A zarándok Zsoltárok csodálatos
szép ünnepeket, vággyal telt szíveket, életeket, lelki-testi felüdülést jelenítenek
meg; és a régi időkből biztatnak bennünket arra, hogy nekünk, ma élő
embereknek is lehetnek csodálatos találkozásaink a kegyelmes, hűséges élő
Istennel, és mindazokkal, akik hittel, vággyal, teljes szívvel keresik Őt!
Legyenek ezek az Őt keresők rég látott családtagok, hívő testvéreink, régi, vagy
- ami még izgalmasabb - új ismerőseink!
Az Úr Jézus Krisztus feltámadásának történetéből ez újságcikkben
figyelmünkbe ajánlott Igénk, csodálatosan szép történetünk is különös és
meglepő találkozásról ír. A nagy meglepetés – igen ennél nagyobb meglepetés
soha sem képzelhető el – az, hogy a feltámadott Jézus Krisztus jelenik meg két
tanítványának útitársul, majd vendégül.
Jézus Krisztus különös módot választott arra, hogy emmausi tanítványaival
találkozzon. Melléjük szegődött az úton, mint ismeretlen „idegen”, pedig Ő az,
Aki mindenkinél jobban ismeri őket ezen a világon. Megkérdezi, „de igazán”
kérdezi őket. Meghallgatja végig, amit elmondanak magukról.

A feltámadott Jézus Krisztus látjuk, hogy tudott segíteni tanítványain!
Hirdette Isten Igéjét, az Igéből feltárta az Ő személyét, lényét, mint a Mennyei
Atya teljes ajándékát és vigasztalását. Szívük gerjedezése, egyre világosodó
hitük, ez a csodálatos jóízű találkozás és közösség akkor éri el a legmagasabb
hőfokát, amikor ott benn a családi házukban, az asztaluknál felismerik: az ő
Uruk, Megváltójuk, Pásztoruk és drága Mesterük van itt, Aki a kereszten
meghalt értük, és valóban feltámadt!
Ennél nincs különösebb és meglepőbb, életet örökre meghatározó és
megváltoztató találkozás!!! Nézzétek, hogy ugranak fel és mennek vissza
Jeruzsálembe a többiekhez, és most már hordozzák magukban Azt, Aki hit által
örök útitársuk, és Aki a titka lett az életükben annak, hogy ezután bárkivel
találkozzanak össze, az egy különös és meglepő találkozás legyen!
Ha ezen a Nagypénteken és Húsvét ünnepén elfogadod Jézus Krisztust
Megváltódul, „útitársadul”, akkor ezután akárki találkozik veled, az
mindkettőtök számára különös, meglepő és áldott találkozás lesz!
Ó, de megváltozna az élet családban, Gyülekezetben, faluban, országban, ha
lennének, ha lesznek ilyen különös és meglepő találkozások!
Áldott ünneplést és ilyen örömteli találkozásokat kíván szeretettel:
Szegedi Gyula lelkipásztor
* * *
Az emmausi tanítványok

Olyan valakik vagyunk, akik előtt fel lehet tárulkozni, lehet őszintén
megnyitni a szívet és életet? Van annyi szeretet bennünk, hogy megkérdezzük,
és aztán meg is hallgatjuk a másikat? Házastársunkat, gyermekeinket,
unokáinkat, testvéreinket, családtagjainkat, ismerőseinket, szomorú, válságba
jutott embereket? De mit érne a legszeretetteljesebb, legőszintébb kapcsolat, ha
az, akivel ilyen kapcsolatban vagyunk, nem tudna segíteni rajtunk?!

„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan
futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással
mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga
Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami
akadályozta, és nem ismerték fel Őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Miről
beszélgettek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt
az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: „Te vagy az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” „Mi
történt?” - kérdezte tőlük.
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Látjátok kedves olvasók ez az igazi szeretetteljes kérdezés. Amikor
meghallgatjuk a kérdésre adott választ végig türelemmel. Ez már önmagában is
gyógyulást és vigasztalást jelent!

Ők így válaszoltak neki: „Az, ami a názáreti
Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben
hatalmas Isten és az egész nép előtt; hogyan
adták át a főpapok és a főemberek halálos
ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban
reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma
már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül
néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket,
akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét; eljöttek
és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él.
El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak,
ahogyan az asszonyok beszélték; Őt azonban nem látták.” Akkor Ő így szólt
hozzájuk: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek,
amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak,
és így megdicsőülnie?” És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve
elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a
faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.
De azok unszolták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, a nap is
lehanyatlott már!” Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz
telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre
megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak
egymásnak: „Nem gerjedezett-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton,
amikor feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban az
órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe,
ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük
levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az
Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton
történt, és hogy miként ismerték fel Őt a kenyér megtöréséről.”
/ Lukács 24,13-35 /

Ki Jézus?
Élet kenyere. Élő víz. Só. Fény. Erős vár. Pajzs.
Szőlőtő. Ajtó. Út. Igazság. Élet. Királyoknak
Királya. Uraknak Ura. Fővezér. Főpap. Főpásztor.
Egyetlen hibátlan Bárány. Csodálatos Tanácsos.
Békesség Fejedelme. Fájdalmak férfia. Erős Isten. Egyetlen közbenjárónk.
Ügyvédünk, Vőlegényünk, Testvérünk, Fejünk, Bíránk. Az Atya szerelmes Fia.
Ő Jézus! Akiben, Aki által, Akiért lettünk megteremtve.
Ő az, Aki ezt mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem
marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem
tudtok cselekedni.” (János 15,5)
Annyiképpen kínálja nekünk az Ő segítségét, amennyiféle problémánk van. Ha
kell Fény, ha kell Út, ha kell Tanácsos, ha kell Ügyvéd...
Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a Fővezér! Zengje ajkunk: hozzád esdünk
győzedelemért!
Kiss Mariann Ágnes

Anyakönyvi rovat
Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Eltemettük:
Árvai István, 55 évet élt
Kiss Zoltán Csaba, 59 évet élt
özv. Demjén Andrásné Jáger Ilona, 87 évet élt
Szűcs B. Zoltánné Balaskó Ilona, 90 évet élt
testvéreinket.

(Január 7.)
(Február 12.)
(Február 21.)
(Március 18.)

„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.”
(Malakiás 3,10)

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15)
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Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!

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

17.00 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 férfi szólamoknak
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)

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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Örvendjetek, Jézus feltámadott:
Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered.
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet!
/: Halljátok meg e jó hírt, emberek! :/
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Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó.
Országa, szent uralma örökkévaló.
/: Halljátok meg e jó hírt, emberek! :/

