Hirde tések
Bűnbánati hét
December 19-től 23-ig, hétfőtől
péntekig Úrvacsorára előkészítő
bűnbánati Istentiszteletek, esténként
5-kor a Tanyán a Kistemplomban és
6-kor a faluban, a Nagytemplomban

December 26-án, hétfőn
Karácsony II. napján
Ünnepi Istentisztelet
9-kor a Tanyán a Kistemplomban;
fél 11-kor és délután fél 3-kor a
faluban, a Nagytemplomban

***

***

December 24-én, szombaton
Reggel 8-kor úrvacsorai közösség a
Nagytemplomban;
Délután Gyülekezeti Karácsony
a gyermekek szolgálatával,
3-kor a Tanyán a Kistemplomban és
5-kor a faluban, a Nagytemplomban

December 31-én, szombaton
Óév napja, Hálaadó Istentiszteletek
Fél 5-kor a Tanyán a Kistemplomban
6-kor a faluban, a Nagytemplomban
Este fél 8-tól Gyülekezeti Szilveszter
a Gyülekezeti Házban

***

December 25-én, vasárnap
Karácsony I. napján
Fél 9-kor Gyermekistentisztelet
mindkét templomban
Úrvacsorás ünnepi Istentisztelet
9-kor a Tanyán a Kistemplomban,
fél 11-kor és délután fél 3-kor a
faluban, a Nagytemplomban
Du. 4 órakor Úrvacsorás ünnepi
Istentisztelet az Idősek Otthonában

Egyedül Istené a

***

Január 1-jén, vasárnap
Újévi Istentisztelet
9-kor a Tanyán a Kistemplomban,
fél11- kor és délután fél 3-kor
a faluban, a Nagytemplomban

Kiáltó Szó
A NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2016. II./III./IV. szám

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.”
(János 1,14)

***

Ünnepi legátusunk:
Illés Lívia a Debreceni Teológia
3. évfolyamos hallgatója.
A legátusív szokott módon elérhető
a Lelkészi Hivatalban
„Az alkalmakat áron is
Dicsőség!
megvegyétek!”

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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Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánunk !

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
Királyod érkezik hozzád
Ha valaki érkezik hozzánk, az mindig rendkívüli hatással van az életünkre,
akár meg is határozza, vagy átrendezi az életünket. Jönnek messze földről haza a
gyermekek, unokák, testvérek, rokonok. Vajon nem készülünk-e nagy
izgalommal, és várjuk, aztán fogadjuk őket? Mindent alárendelünk annak, ha
valaki érkezik hozzánk. Az idő közeledtével egyre nagyobb a várakozás öröme
is, alig várjuk, hogy meglássuk, akit várva várunk, és végre találkozzunk vele!
Lehet, hogy most is így vagyunk sokan, ebben az Adventben, 2016.
Karácsonyára készülve. Vársz-e valakit, kiket vársz?
A Szentírás évszázadok óta hirdeti Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának, mint
Mennyei Királynak az érkezését! Maga Isten Szentlelke gondoskodik arról,
hogy nemzedékről- nemzedékre minden emberhez érkezzen el a nagy hír, a nagy
mennyei hír: „Királyod érkezik hozzád…”
A Szentírás szinte minden nép nyelvén olvasható már. Vajon ez nem azt
jelenti, hogy Jézus Krisztus érkezésének híre eljutott mindenkihez?
Evangélizácók, Jézus Krisztus személyét, keresztáldozatát hirdető igehirdetések
hangzanak folyamatosan országunkban, de a missziói hírekből tudjuk, hogy a
különböző földrészeken élő népek között is! Ez azt jelenti, hogy a
Szentháromság Isten gondoskodik arról, hogy minden ember számára
elérhető legyen a Jézus Krisztust hirdető és hordozó igehirdetés. Bárki te is kedves olvasóm - elérheted az Isten Szentlelke által
munkált élő igehirdetést! Írásban, hanganyagban, vagy
személyesen is olvashatod az Igét, hallgathatod az
Igehirdetést!
Advent van, Jézus Krisztusnak, mint Királyunknak az érkezése híre, és a hír
terjedésének különös nagy ideje! Boldog vagy, ha egyszer találkozásod volt már
Vele! Ha Jézus Krisztus megérkezett már hozzád, belépett teljes mentő
szeretetével az életedbe, és Őbenne bűnbocsánatot, új életet, örök életet, teljes
megoldást találtál! Boldog vagy, ha éppen ezért minden nap van vele
találkozásod, ha az Ő tanítványa, követője lettél!
Lehetnek olyanok is közöttünk, akik már senkit sem várnak, mert akiket
vártak valamikor, akiknek az érkezése olyan jó volt, azok már nem jönnek, vagy
nem jöhetnek. Lehetnek közöttünk magányosak! Higgyétek és fogadjátok el
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teljes bizodalommal, hogy ez az Ige nektek a legfontosabb, legdöntőbb jó hír:
„Királyod érkezik hozzád…”. Mindannyian „fogadjuk” Őt bizalommal! Add át
Neki az életedet, bízd Őrá magadat! Akkor soha többé nem leszel egyedül!
Az Ő érkezése biztos. Nem lenne Vele, a Róla szóló
hírrel tele a Biblia, ha Jézus Krisztus híre, hozzánk
érkezése, mentő nagy szeretete bizonytalan lenne.
Vajon ma mindannyian nem a bizonyosságot és a
biztonságot keressük? Jöjjetek és keressük annál,
akinek érkezéséről a jó hír évszázadok óta
mindenkinek szól, és hozzánk is újra elérkezett ezen az
Adventen és Karácsonyon: /Zakariás 9, 9/ Engedjünk az énekíró késztetésének
és biztatásának is: „Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mond a világnak,
hajnalod közel…”.
Áldott és maradandó Jézussal való találkozást kívánok mindenkinek!
Szegedi Gyula lelkipásztor
A magányt nem ismerem!
Magányos? Nem! Magányos nem vagyok.
Hisz soha nem vagyok magam.
Ha szól az Úr s szavára hallgatok,
minden magánynak vége van.

Imára kulcsolom fáradt kezem,
- tudom, Uram többet most nem kíván-,
s életem új fényben szemlélhetem,
ámulhatok isteni uralmán.

Ha kis szobámban egyedül vagyok,
s figyelek csendesen,
bennem sok drága Ige felragyog,
s vigasztalást, új erőt ad nekem.

Közelsége elűz minden magányt.
Szent üzenetein gondolkodom,
és hitem már a jövendőbe lát.
Milyen öröm: vár örök otthonom!

Hiszen annyi nehezet éltem át
hosszú, fárasztó életutamon.
Mért vágynék arra, a világ mit ád,
ha hitem engem hazafelé von?!

Világ, nem nyitok már ajtót neked.
Csak Te légy velem, Uram, Mesterem!
Köszönöm áldott közelségedet!
Velem vagy! A magányt nem ismerem.
(Németből ford.: Túrmezei Erzsébet)

-3-

A pünkösdi legáció margójára…
„Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok
prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.”
Jóel 3,1
Engedjék meg, hogy így utólag még egyszer bemutatkozzam. Hevesi Ágnes
vagyok, 25 éves, Kárpátaljáról, jelenleg 2. évfolyamos teológia - lelkész szakos
hallgató. Hogy egy kicsit személyesebb legyen a bemutatkozás, s utána a
pünkösdi élménybeszámoló, néhány dolog magamról. 11 éves koromban tértem
meg egy nyári táborban, azóta pedig egy hosszú és próbákkal teljes úton formált
Isten olyanná, amilyen most vagyok. Most boldog mennyasszony vagyok, s
nyáron lesz az esküvőnk. Teológia előtt már befejeztem egy egyetemet
Ungváron, matematika szakon, s tanárként is dolgoztam otthon 1 évig. S ebben
az évben szólított meg Isten sok Igén és emberen keresztül, hogy nem itt, vagy
nem csak itt van a helyem, és menjek lelkész szakra tanulni. Így jutottam el a
teológiára, s most Önökhöz is.
Ez volt az első Pünkösdi legációm, mivel csak 2. évfolyamtól küldenek ki
minket szolgálni gyülekezetekbe. Legációm előtt nagyon sokat imádkoztam
azért, hogy Isten áldja meg a szolgálataimat, s ezt a Pünkösdöt. S ne csak úgy,
hogy a szolgálatok sikerüljenek, hanem, hogy nekem is valódi ünnepem legyen,
én is érezzem Isten Szentléleknek az erejét az igehirdetések által, s járjon át az Ő
erejével, hogy feltöltekezhessem. S így is lett! Olyan sok élménnyel,
tapasztalattal tértem vissza a kollégiumba, hogy még napokig csak meséltünk
egymásnak, hogy ki mit élt ált ezen az ünnepen. Tele volt a szívem hálával azért,
hogy pont önökhöz kerültem, egy olyan gyülekezetbe, ahol öröm volt lenni és
hirdetni az igét. Külön nagy öröm volt számomra az Idősek Otthonában való
szolgálat. Egyszerre megható, szeretetteljes, megrendítő és különleges. Még
most is a szemem előtt vannak azok a szemek, azok a tekintetek, azok a szavak,
s a szívem rezdül bele ezekbe az őszinte mozdulatokba, abba az Isten utáni
vágyódásba, amit az időseken láttam. A legkülönlegesebb pedig a beteg
úrvacsoráztatás volt, amikor egy-egy emberrel külön közösségünk lehetett.
Talán ezt sosem fogom elfelejteni, azokat az őszinte és fennhangon elmondott
imákat, sőt szerintem még az unokáimnak is fogok mesélni az első pünkösdi
legációmról. Hálát adok Istennek, hogy egy szerető lelkész család és gyülekezet
fogadott. Mindig szeretettel fogok visszaemlékezni erre a Pünkösdi legációra.

Isten áldását kívánom a gyülekezet és vezetői életére, hogy tényleg ennek a
Szentléleknek a munkája nyilvánvaló legyen a hétköznapokban is. Hisz’
mindnyájan kegyelemre szorulunk, szükségünk van Istenre, mint a levegőre. S
nemcsak ünnepen lehet átélni a csodát, hanem minden nap. Mert minden nap
ajándék nekünk, ahol történnek csodák, csak az a kérdés, hogy mi
észrevesszük-e, észre akarjuk-e venni azokat? Problémák mindig vannak és
lesznek is, „de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem
a hitéi, hogy életet nyerjünk”. Mert nekünk van egy hatalmas Istenünk, akinek
akarata nélkül még egy hajszál sem eshet le a mi fejünkről, ezért is mondja
nekünk, hogy minden gondunkat Őreá vessük, mert Neki gondja van ránk. Tud
rólunk, ismer minket, sőt Ő ismer minket a legjobban, jobban, mint mi saját
magunkat. Ezért Ő tudja igazából, hogy mire van szükségünk. Békére? Próbára,
hogy kipróbáltassunk? Szeretetre? Türelemre? Erőre? Pénzre? Egy jó szóra?
Egy igaz barátra? Családra? Gyerekekre? Egészségre? Merjünk ehhez a
Mindenható Istenhez bizalommal fordulni, imádkozni, s kérni a Szentlélek
munkáját, hogy épüljünk, s közösségünk legyen vele és a gyülekezetben lévő
testvéreinkkel is! „A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló
szeretettel szeretik, a mi Urunkat, Jézus Krisztust.”
Áldást, Békességet!
Hevesi Ágnes, teológiai hallgató

Gyerekhét 2016
**********
Gyülekezetünkben ezen a nyáron június 20. és 24. között gyerekhetet tartottunk.
A következő oldalakon a héten résztvevő gyerekek írásait közöljük.
**********
Idén 2016 júniusában is sor került a nagyvarsányi református gyerekhétre.
Naponta körülbelül 100 gyerek és felnőtt gyűlt össze a templomkertben.
A gyerekek izgatottan jártak az alkalmakra, hívták ismerőseiket, rokonaikat.
A hét témája: „Egy igazi hős” volt, Ábrahám. A templomban hallhattunk róla
történeteket, tanulhattunk aranymondásokat, és ami a legfontosabb, hitünk is
növekedhetett. Hiszen ennek a hétnek a célja az volt, hogy felismerjük,
Ábrahám egy hős volt, mégpedig a hit hőse. Istenbe vetett hite erősebb volt
minden földi értéknél.
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Az óvodás gyerekek is szép számmal gyűltek össze, és mint segítő, én is
hozzájuk szegődtem. A kicsik között megtapasztalhattam, hogyan tudják
elsajátítani a hallott történeteket. Mindig fegyelmezettek és szófogadóak voltak
egész héten. A templomban, imádkozásnál ők is összekulcsolták a kezüket, az
ismert imádságokat pedig ők is mondták a nagyobbakkal. A missziós történetre
is odafigyeltek, az ismétlő kérdésekre helyes válaszokat adtak. Az új énekeket
dúdolták, és 1-2 nap elteltével már szöveggel is énekelték. Mikor játszani kellett,
játszottak, mikor templomba kellett menni, templomba mentek, mikor tízóraizni
kellett, tízóraiztak, mikor csendben kellett maradni, ők is csendben maradtak.
Biztos vagyok benne, hogy ők is értették a történetek lényegét, és megmaradt
a szívükben. Én nagyon jól éreztem magam ezen a héten, és emlékezetes marad
számomra.
Kiss Boglárka
**********
Ábrahám, egy igazi hős
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” Legjobban tényleg a
kisgyermekeket vonzotta a gyermekhét. Ezen a héten Ábrahám életét követtük
végig Szegedi Gyuláné Dr. Költő Eszter tiszteletes asszony segítségével.
A napunkban ez volt az első pont. Ezt a történethallgatást ének
tanulásával kezdtük. Miután kijöttünk a templomból, finom
tízóraival vártak minket. Ezután csoportokba verődve
elindultunk az állomásokra, ahol a történethez kapcsolódó
játékok voltak. Az állomásokon memória, ügyességi, kártyás
kérdések és a munkafüzet feladatainak megoldásai között is remekelhettünk. Az
aranymondást, amit épp aznap tanultunk, mindig felmondtuk.
Miután a feladatainkat elvégeztük, jöhetett a játék és a kézműves foglalkozás.
Körülbelül egy óra játék után a missziós történet következett, amelyet Herczeg
Gabriella tanárnő mesélt el. A történet címe: Kaland Honkongban. Csili, a kínai
kisfiú életét követtük végig.
Szerintem ez a hét sok gyereket közelebb vonzott Istenhez. Szeretném
megköszönni azoknak az embereknek a segítségét, akik a héten segédkeztek a
konyhán, és a gyerekek vezetésében segédkező tanárnőknek is.
Szabó Petra
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Középhutai ifjúsági tábor 2016
**********
A következő oldalakon a héten résztvevőknek az írásai olvashatóak..
**********
Középhutai kirándulás
Idén nyáron először vehettem részt a Nagyvarsányi Református
Egyházközség Középhután szervezett ifjúsági táborában.
Egy napsütéses júliusi hétfő reggel indultunk, és péntek délután érkeztünk
haza. Odafelé utunk Sárospatakon át vezetett. Miután épségben megérkeztünk a
célunkhoz, hálát adtunk az Úrnak, majd lepihentünk egy kicsit, hogy kiheverjük
az utazás fáradalmait.
A táborban minden nap érdekes programokkal kötötték le a figyelmünket.
Énekszóra keltünk, történeteket hallgathattunk Istenről, a hitről, és arról, milyen
fontos szerepet játszanak életünkben az útjelző táblák.
Sokat imádkoztunk és dicsőítettük az Urat énekszóval. Tanulságos filmeket
néztünk, szórakozás közben jobban megismertük egymást és Istenhez is
közelebb kerülhettünk.
A lelkünk gondozása mellett maradt időnk
a test edzésére is, így például elsétáltunk
a Flórika forráshoz és a Babuka tóhoz
is. Ezek fárasztó túrák voltak, de a
látvány mindenért kárpótolt. A
táborozás
során
ellátogattunk
Boldogkőváraljára is, ami szintén
gyönyörű volt.
Az ellátásra sem lehetett panaszunk, hiszen finom ételeket ettünk, és minden
napra jutott egy kis nassolnivaló is.
Hazafelé tettünk egy kis kitérőt és a csodálatos hét lezárásaként közösen
fagylaltoztunk Kisvárdán. Hálás vagyok Istennek, hogy részem lehetett ebben a
csodálatos élményben, és ha tehetem, jövőre is szívesen megyek.
Jene Zsófia
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Középhutai tábor
A hét témái az életünk útjelző táblái voltak. A kedd reggeli áhítaton az
útszűkületi jelzőtábláról hallottunk. Nem kellemes szűk utcán haladni,
különösen akkor, ha előtte szép széles úton mentünk, és utána hirtelen leszűkül
ez az út. Útszűkület lehet az életünkben betegség, sikertelenség, belső
elégedetlenség, bűntudat, elhagyatottság.
A héten hallott történetekből kiderült, hogy Isten keresztezi útjainkat, és ha
nem a helyes úton járunk, elgondolkodtat, jobb belátásra int minket, hogy
visszatérjünk az általa kijelölt útra. Erre példa Bálám története. Bálám próféta a
pénz, csalárdság jelképe lett, amikor szíve hajlott a pénzre, de közben félt
nyíltan Isten akarata ellen tenni. Bálám a maga választotta úton haladt. Azon az
úton, amelyen elindult, már nem állhatott meg. Aki játszik a bűnnel, a pénz
kísértésével nagyon könnyen juthat erre a sorsra, ahol elveszíti józan
ítélőképességét. Bálám a saját erejéből nem tudott volna megállni a lejtőn, és
visszatérni a helyes útra, azonban az Úr angyala keresztezte az útját. Bálám
szamara 3szor is kitért az Úr angyala elől, ezért Bálám megbüntette, mivel
Bálám nem látta az angyalt. Amikor az Úr angyala azonban felfedte Bálám előtt
is magát, Bálám belátta, hogy vétkezett és ellenszegült Isten akaratának. Az Úr
megbocsátotta bűneit. Bálám követte az Úr parancsát, és visszatért a helyes útra.
Bálámhoz hasonlóan cselekedett Jákób is. Őt is a meggazdagodás vágya
hajtotta, jobban bízott saját helyzeti előnyében és emberi leleményességében,
mint Istenben. A Jabbók révénél történt eseményekből mérhetjük fel, hogy
hiábavaló az emberi erőkben bízni. Az Úr és Jákób között egész éjen át tartott a
tusa, amelyben az Úr megengedte Jákóbnak, hogy ő legyen a győztes, csak soha
el ne feledje az életben, hogy az Úr tette győztessé. Tusakodás közben Jákób
csípőjét megérintette az Úr, ezért Jákób élete végéig sántított. Így soha nem
feledte el, hogy ő milyen gyenge, és az Úr milyen erős. Jákóbnak elmúlt minden
félelme, szorongása, boldog volt, hogy az Úr nem pusztította el. Az Úr
megáldotta, és ezután Izraelnek nevezte, amelynek jelentése bátran küzdő Isten
harcosa. A hitetlenséggel, csalással, áskálódással átszőtt történetekben
megmutatkozik a cselekvő Isten irgalma. Hatalmas bizonyságtétel ez Istennek a
bukott emberek iránti kegyelméről.
Érezhetjük, mennyire közel jön az Úr azokhoz, akik igaz hittel és bűnbánattal
közelednek hozzá. Az Úr rávilágít bűneinkre. Ne halogassuk a megtérést, ne
játsszunk többet a bűnnel!
Tóth Viktória

A 2016. július 10-én, vasárnap délelőtti Istentiszteleten
elhangzott beszámoló alapján
Kedves Testvérek! A magam és a velem együtt táborozó fiatalok nevében
szeretettel köszöntöm a Gyülekezetet!
Mint azt tudják a Testvérek, 2016 július 4-8-ig ifjúsági táborban, csendeshéten vettünk részt a középhutai missziós házban.
Mikor ezt halljuk, hogy csendes-hét, nem arra kell gondolni, hogy akkor mi
most ezekkel a fiatalokkal egy hétig csendben ültünk az Úr lábainál, és egy szót
sem szóltunk.
Az Úrral voltunk, kicsit elkülönülve a világ zajától. Az Úrral való
együttlétünk alatt is tudtunk nevetni, tudtuk magunkat jól érezni. Kisebb
humorral fűszerezve ottlétünket, tudtunk szórakozni, de elsősorban azért mégis
az Úrra figyelni. Hiszen ez volt a célunk.
„Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje
a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.” –olvassuk a Prédikátor könyvében.
3,4 )
Mindennek megvolt az ideje.
A hét mottója: „Életünk útjelző táblái” volt.
A közutakon vannak különböző útjelző (Kresz) táblák, melyek azért vannak,
hogy segítsék a közlekedésünket, tájékozódásunkat, irányt mutassanak,
valamint, hogy megőrizzenek különböző balesetektől, és így célba
érkezhessünk.
Ezen útjelző táblák alapján néztük meg, hogy az életünk útján haladva lelki
értelemben is vannak ilyen irányt mutató táblák. Megszületünk, rászületünk egy
útra, s ezen az úton végig kell mennünk. Úton vagyunk mindnyájan, életünk
útját járjuk. Emberi számítás szerint ezeknek a fiataloknak még sok-sok
megteendő út van hátra. Ezeknek a tábláknak az alapján azt néztük meg, mire is
figyeljenek az életútjukon haladva. Milyen táblák vannak? Milyen táblák
jelennek meg lelki életünkben? Arra figyeljünk, és jelentését betartva járjuk
majd életutunkat végig.
Kilenc útjelző táblának az életünkre való üzenetét néztük meg alaposabban:
Besorolás, Útszűkület, Benzinkút, Súlykorlátozás, Egyéb veszély, Telefon,
Bukkanó, Zsákutca, Kórház.
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Röviden 5 táblának az üzenetéről számoltunk be:
1.
2.
3.
4.
5.

Besorolás tábla:
Útszűkület tábla:
Benzinkút:
Bukkanó:
Zsákutca:

Kiss Nóra
Tóth Viktória
Czap Liliána
Jene Zsófia
Szőke Ágnes

Majd a szabadidőnk eltöltéséről Faragó Judit mondott kis részleteket. Czap
Liliána és Jene Zsófia egy-egy verssel kedveskedett. Végül Dévai Edina
bizonyságot tett egy megtapasztalásáról.
Köszönjük a Testvérek türelmét, imádságát, hordozó szeretetét, és
Gyülekezetünknek az anyagi segítségét.
„Uram! Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk
egész életünkben!” Zsoltárok 90,14
Ujvári László
Tudunk igazán ünnepelni?
Ebben az évben a naptárunkban sok pihenőnap áthelyezés volt,
hogy az ünnepeket pihenéssel megtoldva tudjunk ünnepelni. Valaki
élt a lehetőséggel, de voltak, aki kihasználva a szabadnapokat még
többet dolgoztak, vagy éppen szórakoztak, de nem ünnepeltek.
Akkor az ünneplés nem pihenést, szórakozást, gondtalan napokat, henyélést
jelent? Mire jó az, ha valaki ünnepel például Karácsonykor?
Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad Mózes első könyvében:
„és mondta Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák
a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek,
napoknak és esztendőknek.” 1 Mózes 1,14
Amikor este felnézünk az égre és látjuk az égbolton a sok-sok csillagot, az azt
jelenti, hogy Isten azért teremtette őket, hogy nekünk legyenek ünnepeink és
azoknak meghatározott idejük. Tehát az ünnepek, azok ideje és az ünneplés
Istentől rendelt dolog. Ha nem ünneplek, bizony Isten rendelése ellen vétkezek.
Isten népe nagyon sok ünnepet kapott Istentől, melyeket parancsba is foglalt.
Nem csak az idő múlására figyelmeztetett ezzel, hanem arra is, hogy
emlékezzünk meg az Úrról és csodálatos tetteiről. Mindezt nem magányos
elmélkedések közepette, hanem a Vele és gyermekeivel való közösségben
rendelte el.
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Az ünnepléshez többször kapcsolódtak tárgyi eszközök. Például Húsvétkor
keserű füvekkel (fűszerekkel) kellett elfogyasztani a vacsorát, hogy
emlékezzenek arra, hogy atyáiknak milyen keserű rabszolgaságban volt részük
Egyiptomban, melyből kiszabadította őket. A tárgyi eszközöknek természetesen
nincs negatív, vagy pozitív hatásuk önmagában, csak az ünneplő szívbéli
magatartása teheti azt áldottá, vagy átokká.
Így van ez a karácsonyi ünnepekkel is! Ajándékok, gyertyafény, villogó
fények, karácsonyfa, kellemes zene és megannyi szokás nem pótolja az ember
lelkének, szívének azt a vágyát, hogy Valaki azt szeretetével teljesen betöltse.
Persze sok-sok dolog van ilyenkor a lelkünkben, elkezdjük észrevenni, hogy
mások is léteznek magunk körül, próbáljuk szeretni és segíteni őket. Aztán
elmúlik Karácsony és eltűnik ez a szeretet is a szívből, és marad minden a régi
kerékvágásban. Nem történt semmi pozitív változás az életünkben, a szív üres
marad! Pedig Karácsony ünnepe azért került december 25-re, hogy emlékezzünk
arra, hogy Isten úgy szeretett, hogy egyetlen Fiát elküldte e világra, hogy
megszabadítson a kárhozattól, új élettel ajándékozzon meg. Így lett Karácsony a
“Sol Salutisnak” (az üdvösség napjának) ünnepe.
De lehet, hogy azért nem tudok igazán ünnepelni, mert még nem történt meg
az életemben Isten szabadítása? Lehet, hogy nincs is üdvösségem, örök életem?
Pedig nagyon készülünk az ünnepre. Akármerre is nézünk a karácsonyi
forgatagban, mindenfelé csak árcímkéket látunk. Karácsonyi akciókkal várnak
bennünket mindenhol. Sőt, ha nincs pénzünk, még hitelt is adnak, csak
vásároljunk, legyen a miénk minél több dolog.
Közben halk hívással szól az Úr Jézus, hogy az Életem adtam érted,
szeretlek, fogadj be a szívedbe, kérlek. Kínálja a szeretetét, szabadítását, ha az
igehirdetést hallgatod, ha Bibliát kinyitod, ha mások beszélnek Róla, és ha egy
kicsit csendben lennénk, a lelkünk is megszólít, hogy engedjünk a hívó szónak.
Engedtél már hívásának? Átélted már bűneid bocsánatát, szeretetének
nagyságát? Övé a szíved?
Emlékezzünk, hogy Jézus azért jött a földre emberi testben, hogy megváltson,
megszabadítson, örök életet adjon és töltse be lelkünket és szívünket szeretete.
Ünnepeljük együtt Karácsonykor, hogy Jézus megváltott, megszabadított,
Övé lettem, van Benne új életem, és nem félek már!
Bárcsak valóra válhatna ez minden olvasónk szívében és együtt közösségben
Jézussal és gyülekezetével igazán ünnepelnénk!
bt
- 11 -

Anyakönyvi rovat

Konfirmáció

Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:

Konfirmációi vizsgát tettek, illetve konfirmációi ünnepi Istentiszteleten
a gyülekezet közössége előtt is vallást tettek hitükről:

Házasságukra Isten áldását kérték:
Mércse Dávid és Pap Nikolett
ifj. Macsi Ferenc és Gál Fruzsina Petra
testvéreink

Faragó Judit
Gál Dorina Petra
Herczku Emese
Ignácz Ádám
Ignácz Krisztián
Kiss Krisztián
Kozák Dominika
Papp Attila

(Április 16.)
(Július 23.)

Imádkozzunk értük és közös életútjukért!
Megkereszteltük
Toldi Réka
Czap Attila Dániel
Szűcs Lili
Király Tamara
testvérünket

Imádkozzunk Isten áldó kegyelméért életükben!

(Május 29.)
(Július 31.)
(November 13.)
(November 13.)

„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

17.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Nagytemplomban

Péntek

18.00 Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban

Imádkozzunk érte, hogy ők is megismerhessék Megváltójukat!
Eltemettük:
özv. Kiss Aladárné, 80 évet élt
Kazsuk Lajos, 82 évet élt
Gáll József, 57 évet élt
Sebestyén Sándor, 66 évet élt
Végh Valéria, 56 évet élt
Maklári József, 96 évet élt
özv. Macsi Ferencné, 79 évet élt
özv. Csathó Kálmánné, 91 évet élt
Petkó József, 61 évet élt
özv. Szegedi Gyuláné, 90 évet élt
testvéreinket.

(Április 22.)
(Április 24.)
(Május 21.)
(Július 20.)
(Július 24.)
(Augusztus 21.)
(Augusztus 26.)
(Szeptember 24.)
(Október 4.)
(November 3.)

Szabó Enikő Csilla
Szoták Tamás
Szőke Ágnes Diana
Szőke Szimonetta
Tóth Nóra
Tóth Viktória
Vedres Attila

Minden reggel

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

8:30

Áhítat az Idősek Otthonában

Minden második hónap első vasárnapján (2-4-6-8-10-12. hónapok)
14.30-tól Gyülekezeti délután vendég szolgálókkal

Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt!

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!

Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az
Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!
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www.refnagyvarsany.hu

FELHÍVÁS
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

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)

BÚÉK – Bízd Újra Életed Krisztusra!
Karácsonyi kánon
SZILVESZTERI ÉNEK
Mögöttem ködbe vész
A könnyű, a nehéz,
Öröm és gyötrelem,
Kísértés, küzdelem,
Munka, gond, félelem.
Egyetlen drága név:
Marad csak énvelem: Jézus!

Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő!
Füle Lajos

HADD MÚLJANAK A RÉGIEK!

Előttem ködbe vész
Felénk megannyi új siet,
A könnyű, a nehéz,
és mind csodának bizonyul,
Öröm és gyötrelem,
ha mindent újjá tesz az ÚR.
Kísértés, küzdelem,
BÍZD RÁ MAGAD, csak úgy, mint azelőtt!
Bukás és győzelem,
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Munka, gond, félelem.
Életed a kezébe veszi Ő:
Egyetlen drága név
KRISZTUSRA nézz! KRISZTUSBAN a jövő.
Ragyog: jövőm, jelem: Jézus!
Füle Lajos

Túrmezei Erzsébet
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alkalmak
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