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Áldott Pünkösdöt Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
Megtelve Szentlélekkel
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Ap.Csel. 2,4
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Ap.Csel. 2,38
Az első Ige az Úr Jézus Krisztus apostolaira vonatkozott. Ahogyan az
Ószövetség teljes idején Isten kiválasztott prófétákat, szent embereket, akik Isten
Szentlelkétől indíttatva, vezetve, megvilágosíttatva írták a Bibliát, az
Ószövetségi könyveket (mind a 39-et) – és hirdették szóban is, amit a Lélek
leíratott velük, úgy most a Szentlélek Isten teljesen uralma alá vette a Jézus
Krisztus tanítványait is. Azt olvashatjuk a Cselekedetek könyve 2. fejezetében,
hogy Isten Szentlelkével betelve hirdették a Krisztus evangéliumát. Az így
hirdetett apostoli igehirdetés által Isten Szentlelke megtérésre felébresztett, és új
életre segített 3000 lelket. Annak lehetünk tanúi a Pünkösdről szóló csodálatos
történetben, amit a Heidelbergi Káténk az 54. kérdésében és feleltében így foglal
össze: „Mit hiszel az egyetemes keresztyén anyaszentegyházról? Válasz:
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi
nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igaz hit egyességében magának egy
kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem,
hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.”
Éppen ezért nagyon fontos a másik idézett Igére is odafigyelnünk, mert amit
Jóel próféta által Isten megígért: „Az utolsó napokban kiárasztom lelkemet
minden emberre”, mindenféle embert is jelent. Ez tehát azt is jelentette, hogy az
apostoli igehirdetést engedelmesen hallgatók is vették Isten Szentlelkét,
másképpen fogalmazva beteljesedtek Isten Szentlelkével. Az Isten Újszövetség
kötésének az egyik nagy csodája tehát az, hogy Isten Szentlelke nemcsak az
igehirdetőkben munkálkodik, hanem ugyanott és ugyanakkor az igehallgatókban
is. Bizonyára azt is mondhatjuk, hogy egyenlőképpen.
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Így van ez ma is az élő Jézus Krisztushoz tartozó keresztyén egyházban.
Nem szabad tehát elzárkóznunk az „apostolok tudományá”-tól, = a teljes
Szentírásból Jézus Krisztus hírének hallásától, és attól sem, hogy Isten
Lelke hajtsa uralma alá figyelmünket, szívünket, hogy értsük, és
befogadjuk a Krisztus evangéliumát, ezáltal magának Jézus
Krisztusnak az életét. Az így cselekvő engedelmes
hívőknek az életében az az ígéret is beteljesedik, hogy
ezáltal kedvesekké lesznek a Mennyei Atya előtt.
Ne legyen hát idegen egyikőnknek sem, amikor Isten Szentlelkének
eljövetele és a keresztyén Egyház születése ünnepén ilyen mondatokat hallunk
Isten Igéjéből: „Beteltek mindnyájan Szentlélekkel”, vagy: „veszitek a
Szentlélek ajándékát.” Mennyei Urunk, az Úr Jézus Krisztus, és Mennyei
Atyánk drága ígérete és ajándéka, hogy beteljesedhetünk az írott, hirdetett Igével
és az Isten Szentlelkével. Ez a Pünkösd ünneplés igazi csodája is.
Engedjük hát, kedves Testvéreim, hogy a Szentháromság Isten ilyen
Pünkösd ünnepléssel, sőt ilyen új élettel ajándékozhasson meg bennünket!
Szegedi Gyula lelkipásztor

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel”
Mennybemenetele előtt Jézus Krisztus azt parancsolja, azt helyezi szívükre
a tanítványoknak, hogy várakozzanak, és maradjanak Jeruzsálemben addig,
amíg meg nem kapják a szolgálatukhoz szükséges erőt. „Erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek...” – ígéri Jézus. A tanítványok tehát vártak az Atya
ígéretére, a Szentlélek eljövetelére. Azonban ezt a várakozást nem tétlenségben
töltötték. "Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az
imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és a testvéreivel
együtt." A várakozásuk ideje alatt buzgólkodva, kitartóan részt vettek az
imádkozásban, a könyörgésben. Sőt, apostolt választanak. - Hogyan? imádsággal az Úr elé tárják. Vezetést, világosságot kérnek. „…Urunk, te jelöld
ki, akit kiválasztottál magadnak…”
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A tanítványok engedelmeskedtek, és mikor Pünkösd napján együtt voltak, a
Szentlélek Krisztus ígérete szerint eljött. Hirtelen hatalmas zúgás töltötte be a
házat, és lángnyelvek szálltak le rájuk. „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel”
(Ap.Csel. 2:4)
Amint betöltötte őket a Szentlélek, elkezdték hirdetni Isten Igéjét, és az
Igében Jézus Krisztust, mégpedig különféle nyelveken. A sebesen zúgó szél
zendülésére nagy sokaság futott össze. Meglehetősen zavarban voltak, hiszen
nem értették, hogy mi történik? Hogyan lehetséges, hogy az ünnepre érkező
különféle nyelvű népek a maguk nyelvén hallják, értik a tanítványokat? S
zavarukban feltették a kérdést, hogy mi akar ez lenni? Voltak, aki gúnyolódtak,
hogy az apostolok valószínűleg csak jól berúgtak. Ám Péter előállt, hatalmas
erővel, bölcsességgel és bátorsággal hirdette a megtérés és a bűnbánat
evangéliumát. Ennek eredményeként háromezer ember tért meg. Így kezdődött
el a Keresztyén Egyház.
Ma, amikor Pünkösdöt ünnepeljük, jó, ha figyelmünket a Szentlélekre
irányítjuk. Egyházunk hitvallása így magyarázza azt, hogy: „Mit hiszel a
Szentlélekről?” Válasz: „Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval
egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit
által Krisztusnak és minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem
marad mindörökké.” (Heidelbergi Káté 53. kérdés és felelet.)
A Szentlélek nélkül nem lehet újjászületni, megtérni. Erről beszélt Jézus az
írástudó Nikodémusnak: „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik
víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába.” (Jn 3:5).

Jézus így mondja: ”...tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
Az Ő tanúi leszünk és hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, életünkkel,
szavainkkal, cselekedeteinkkel. Figyeljünk a sorrendre is! Előbb Jeruzsálemben,
ott ahol laktok, ott ahol éltek, ott ahol ismernek, ott ahol kitöltetett a Szentlélek.
Utána mehettek tovább Júdeába, Samáriába, sőt a Föld végső határáig.
A bizonyságtételnek ez a sorrendje a mi életünkben is. Először otthon a
családban. Na, ez a legnehezebb, - szoktuk mondani. Mert ott ismernek, ott nap,
mint nap látnak. Azt is látják, amikor idegesek vagyunk, azt is, amikor
becsapjuk az ajtót, azt is mikor kicsiny a hitünk. Amikor aggódunk, amikor
kétségekben vagyunk. Mikor durcásak, mogorvák vagy türelmetlenek vagyunk.
Azonban azt is látják, hogyan állunk fel bukásainkból, kicsinyhitűségünkből. Hogyan vetjük bizalmunkat újra Istenbe. Nap, mint nap láthatják,
hogy noha ebben a testben vannak bukásaink, de mégis Jézus Krisztus uralkodik
az életünkben. Mégiscsak a Szentlélek vett lakozást bennünk. Egyszer valaki azt
mondta, hogy mikor megtért s hazament, a kutyája vette észre először rajta a
változást. - Hogyan? - Hát úgy, hogy már nem
rúgott bele, amikor belépett a kisajtón s a kutya elé
szaladt. Aki megtér, aki betöltetett Szentlélekkel,
azt még az állatai is észreveszik, mert másképpen
bánik velük. Na, ha már az állataink is észrevették,
akkor mehetünk bizonyságot tenni tovább, s majd
még tovább, ahova küld az Úr.

Aki kapja Isten Szentlelkét, abban Krisztus kezd el élni és munkálkodni, az
felszabadul a bűn kényszere alól. Augustinus ezt így mondta: „tud nem
vétkezni”. Akiben Isten Lelke lakozást vesz, nem lesz azonnal bűntelenné, de
már tud nem vétkezni. Isten Lelke által felszabadul arra, hogy képes legyen
nemet mondani a bűnre és képes legyen Jézus követője, tanúja lenni. Betelve
Szentlélekkel, hűséges tanúként már nem tétlenkedhetünk.

Legyünk az Úr tanúi, hirdessük az evangéliumot, dicsőítsük, magasztaljuk a
mi Urunkat, Istenünket!
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Minden kedves olvasónak kívánok áldott Pünkösdöt! Szentlélekkel való
betöltekezést! és Áldott Pünkösd Ünneplést!
Ujvári László

A szolgáló élet útja
Jézus Krisztus mondja: „Aki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én
vagyok ott lesz az én szolgám is; és aki nekem szolgál, azt megbecsüli az
Atya”. János 12,26
Ez a rövid igevers a szolgálatról szól. Nagyon sokféle szolgálat van. Van
olyan, amelyik kényszerű, és van amelyik önkéntes. Van szolgálat, ami öncélú,
és van olyan, amelyik a másik érdekeit nézi. Van felemelő szolgálat, és van
alacsonyabb rendű. Van szolgálat, amelyik gyümölcsöző, és van, amelyik
terméketlen. Mit tekintünk szolgálatnak? A gyülekezeti életben szolgálatnak
nevezzük az igehirdetést, a szavalatot, a bizonyságtételt, az imádságot, a kétkezi
munkát…stb. De mi is maga a szolgálat, ha magát a kifejezést nézzük. „Aki
nekem szolgál, engem kövessen”. Itt az eredeti görög szövegben a „diakoneo”
ige áll, ami nem rabszolgamunkát jelent, hanem önként végzett szolgálatot.
Tehát mikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy „Aki nekem szolgál, engem
kövessen”, akkor itt arról van szó, hogy amit Jézus Krisztusért vállalok, azt
önként, szabad elhatározással teszem. Nem külső nyomásra, kényszerűségből,
hanem önként. Ugyanakkor szívvel-lélekkel, és teljes odaadással is.
Ez azért fontos, mert a megosztott szív, a kétfelé való
sántikálás nem kedves Isten előtt. Fontos igazság az is, hogy
Jézus Krisztust, mint Urat mi azért szolgálhatjuk, azért
követhetjük, mert a szolgálatban Ő megelőzö tt bennünket.
Mielőtt mi beállhattunk volna a szolgálatába, Ő már szolgált nekünk. Alázatával,
szelídségével, szeretetével, azzal, aki Ő maga, és ami az Ő lényéből fakad.
Egy másik fontos igazság, hogy Jézus Krisztusnak mi azért szolgálhatunk,
mert Ő hívott el a szolgálatra, és Ő tett alkalmassá arra. A gabonamag példájával
élve Jézus Krisztus tulajdonképpen belehalt az értünk való szolgálatba, hogy mi
Isten gyermekei és az Ő szolgái lehessünk. Hiszen ha nincs Gecsemáné,
Golgota, akkor nincs Neki való szolgálat sem. Tehát a kereszt a titka a mi
szolgálatunknak.
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Jézus Krisztus mondja: „Aki nekem szolgál, engem kövessen” /János 12,26/
. Ez a kifejezés azt is jelenti, hogy mint szolgák, elhívottak követnünk kell
hűségesen a mi Urunkat. Parancs ez az Ige, de akit szeretünk, annak
parancsszóra is szívesen teszünk bármit, amit kér. Vele egy úton való haladás is
a Jézus követése. Ahova az én Uram megy, oda megyek én is. Ahol Ő van, ott
vagyok én is.
Jézus Krisztus követése állandó szolgálatot is jelent. A hívő életben, a
Gyülekezetben, a munkahelyen, családban, mindenhol. Nincs lejárati ideje,
nincs benne szabadság, az ő követése folyamatos, örök szolgálatot jelent.
És végül jutalma is van a szolgálatnak. A jutalom az Atya megbecsülése. Ez
megkülönböztetett figyelmet, gondoskodást, szeretetet, stb. jelent. Ez a
megbecsülés lehet a mienk, ha készek vagyunk magunkat teljesen odaszánni a
mi Urunk szolgálatára. Lehet, hogy szolgálatunk gyümölcsét, eredményét nem
mindig fogjuk látni, de jó ezt a földi életet úgy befejezni, hogy elmondhatjuk:
Neki szolgáltam! „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat, szolgálatomat
elvégeztem”! /2 Timóteus 4,7/
Isten az Ő Lelke által áldjon, és segítsen mindannyiunkat a Jézus
Krisztusnak való szolgálatban!
Dévai Edina

Kiben él a Szentlélek?
1. Tudod, hogy Isten szeret és szeretete benned él?
Ha igen, csak azért tudhatod, mert Lelke él benned. „Mert szívünkbe áradt az
Isten szeretete a nékünk adott Szentlélek által.” (Róma 5,5)
2. Biztos vagy benne, hogy az Isten gyermeke vagy és Isten Atyáddá lett? Ha
igen, csak azért lehetsz benne biztos, mert a Szentlélek él benned. „Maga a
Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten
gyermekei vagyunk.” (Róma 8,16)
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3. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban? Ha igen, csak azért hiszel benne, mert a
Szentlélek él benned. Jézus azt mondta, hogy csak azok kapják meg Őt, akik
hisznek benne. Pál hozzáteszi, hogy az Istentől jövő Szentlelket azért kaptuk,
hogy láthassuk, mivel ajándékozott meg Isten. „Ezt pedig a Lélekről mondta,
akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még
nem dicsőült meg.” (Jn. 7,39) „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az
Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
(1Kor. 2,12)

10.Valóban eljutottál a megtérésre, a bűnbocsánatra és új életre? Ha igen, akkor
megkaptad a Szentlélek ajándékát. Hiszen Péter pünkösdi prédikációjában ezt
hirdette: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát”.
ApCsel. 2,38
Hartmut Weyel német lelkipásztor

4. Tudod, hogy Krisztus benned lakik? Ha igen, csak azért tudhatod, mert a
Szentlélek él benned. „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten
Lelke bennetek lakik?” (1Kor. 3,16) „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit
Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a
magatokéi vagytok?” (1Kor. 6,19)

Emlékeztető
„…Miért hagytál el engemet?”

5. Meg vagy róla győződve, hogy Jézusé vagy és valóban Ő életed Ura? Ha
igen, csak azért élhet benned ez a meggyőződés, mert a Szentlélek él benned.
„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik
bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm. 8,9)
6. Vallod, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember? Ha igen,
csak azért tudsz erről bizonyságot tenni, mert a Szentlélek él benned. „Az Isten
Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött
el, az Istentől van. (1Jn. 4,2)
7. Jézus Krisztust Uradnak nevezed-e, követed-e és szolgálod-e? Ha igen, csak
azért nevezheted uradnak és szolgálhatod, mert a Szentlélek él benned. „Senki
sem mondhatja: Jézus Úr,- csakis a Szentlélek által. (1Kor. 12,3)
8. Az életed Krisztusról tesz bizonyságot? Ha igen, csak azért, mert a Szentlélek
él benned. Hiszen Jézus megígérte: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek, és tanúim lesztek. (ApCsel. 1,8 )
9. Biztos vagy benne, hogy életed útján Isten vezet, irányít és kormányoz? Ha
igen, csak azért lehetsz biztos benne, mert a Szentlélek él benned. „Akiket pedig
Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm. 8,14)

Nincsen Pünkösd Nagypéntek és Húsvét nélkül!
Emlékszel-e még, mit hallottál a Nagyhéten?

„Éli, Éli! Lama sabaktáni?” - azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engemet?” (Mt.27:46.) - kiáltott fel az Úr Jézus a kereszten ezzel a kérdéssel az
Atyához. Az Úr Jézus csak ekkor kérdezte az Atyától, - miért? Bizony, mi
nagyon gyakran kérdezzük, sokszor zúgolódva is: - miért? Bármilyen
kellemetlenség ér bennünket, megkérdezzük: - miért? Miért én, miért éppen
velem történt? Miért a hozzám tartozómmal? Miért a szeretteimmel? Miért így
történt, és miért úgy? Miért hagytál el Istenem?
Ugye ismerősek ezek a kérdések mindannyiunk számára? Azonban tudnunk
kell, hogy nem méltányos, nem indokolt ez a kérdésünk. Mert bármennyire is
úgy érezzük, hogy elhagyott az Isten, bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk,
Isten soha nem hagy el bennünket. A Fián kívül, akit a kereszten magára
hagyott, senkit sem hagy el! Jézus Krisztus ezt elmondhatta akkor, de mi nem
mondhatjuk el! „Én nem feledkezem meg rólad!” Ígéri az Ézsaiás könyvében s
más helyeken is az Ige. Mikor sokszor talán zokogva, kétségbe esve kiáltunk
Istenhez miértjeinkkel, úgy gondoljuk, hogy Ő nem válaszol. De később
megtudjuk, megértjük az értelmét, a választ a miértijeinkre életünk történésein
keresztül. „Bizony a ti gondolaitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem
az én utaim - Így szól az Úr.” (Ézs.55:8) Az Ő útjai magasabbak a mi utainknál,
és az Ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Nekünk nem azt kellene
kérdeznünk miért, hanem azt kellene kérdezni: mi célból? Mi a terve Istennek
velem? Mire akar tanítani azzal, ami engem ért, amit megengedett az életemben?
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Talán felvetődik bennünk a kérdés, hát nem tudta az Úr Jézus, hogy mit
vállalt? Nem tudta, hogy most egyedül marad? Tudta! Jézusnak ez a kérdése Ige
szerint való volt. Jézus itt a 22. Zsoltár második verséből idéz. Egy Igét idéz,
melyet még Dávid írt le több száz évvel ezelőtt. Az ott állók miatt, és miértünk
idézte ezt az Igét. És Isten válaszolt a kérdésére. Nem hallható szóval, hanem
ahogy sokszor nekünk is, történésekben. Az Úr Jézus kilehelte lelkét, és hogy
mindenki megértse, jött a válasz a miértre: „És íme, a templom kárpitja felülről
az aljáig kettéhasadt…” Ez a kárpit választotta el a Szentélyt a Szentek
szentjétől. A Szentek Szentjébe nem mehetett be senki, csak egy évben egyszer a
főpap, az engesztelő vérrel Isten bocsánatát kérve. S most kettészakadt.
Mondhatnánk micsoda érték ment tönkre! Micsoda mestermunka, háromszínű
fonalból volt szőve, kérubokat ábrázolva. Mondhatnánk, értéke felbecsülhetelen.
S most szétszakadt, használhatatlan lett. De kár, pedig milyen szép volt!
Sajnálkozhatnánk, s talán sajnálkoztak is sokan. Valaminek tönkre kell menni,
hogy új kerülhessen a helyére. Szívünkben is, értékrendünkben is valaminek
tönkre kell menni, hogy új kerülhessen a helyére. Bármennyire szépnek,
értékesnek látjuk, már nincs szükségünk rá. „Vessétek le a régi élet szerint való
óembert,…” - tanácsolja Pál apostol.
Azért hagyta el Isten az Ő Fiát, hogy e kárpit helyére Ő maga kerülhessen,
egy élő nyitott ajtó. Jézus által mehetünk s jöhet minden ember Istenhez. Isten
utat nyitott a Mennyből az embernek. Megnyílt az út.
Ott a kereszt tövében is megnyílt valami. Megnyílt a százados szeme és szíve, és
a vele lévő katonák szemei és szívei. Akik eddig gúnyolták, csúfolták, most
bizonyságtevők lettek: „Bizony, Isten fia volt ez!”
A kereszten elhagyta Isten az ő Fiát, hogy megnyíljon az út, és megnyíljon a
szívünk! Miért? Az Ő szeretetéből!
Egy ifjúsági énekben így énekeljük:
Szeret az Isten, megszabadított,
Szeret az Isten még engem is.
Újra elmondom hát, szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.

Ujvári László
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„Mert nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek
az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (Apcsel. 4:12)
2017. 04. 29-én délelőtt 10 órától a Biblia Szövetség csendes napot tartott a
Mátészalkai Északi Templomban, a Reformáció 500. évfordulója alakalmából. A
mi Gyülekezetünk is nagyobb létszámmal képviselte magát.
Megérkezésünkkor szeretetteljes fogadtatásban részesültünk. A regisztrálás
után kezünkbe kaptuk a programot, és elfoglaltuk a helyünket. A program fő
témája: „Miért egyedül Krisztus?” A köszöntések és az előadók bemutatása
következett, ahol megtanultunk egy csodálatos éneket: „Nem szeret senki, senki
igazán” címmel. A felfokozott érzelmi hangulatban szemünk könnyezett, hisz a
sok hívő lelki társ egyszerre énekelte ezt a gyönyörű éneket.
„Emberré lett és köztünk élt” címmel szólt és hirdette ezt a karácsonyi
üzenetet Hunyadi Attila református esperes Máramarosról. Vincze András
református lelkész Debrecenből a testi és lelki halálról beszélt „Megfeszítették
és eltemették” címmel. Kisjuhászné Bartha Katalin szabolcsbákai lelkésznő
„Feltámadott a halottak közül” címmel hirdette az Igét.
A lelkésznő igehirdetését követően a mátészalkai gyülekezet megvendégelt
minket finom töltött káposztával és süteménnyel. Ezt követően folytatódtak az
igehirdetések.
„Vajon a mi életünkben feltámadott-e Krisztus? És ha feltámadott, hol van
most?” Erről Mikolicz Gyula, a BSZ titkára tartott előadást. A záró szolgálatot
Bodnár Máté nyíregyházi ifjúsági lelkésztől hallhattuk "Krisztus visszajön címmel.
Zárásként elmélyülten, elgondolkodva összefoglaltuk az evangéliumot, amit
az Úr küldött számunkra. Közös beszélgetések, hozzászólások hangzottak el.
Nagyon örültünk annak, hogy egész napon át Jézus Krisztus életéről hallhattunk,
születésétől a visszajöveteléig.
Hatalmas élménnyel, lelkileg feltöltekezve tértünk haza.
„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm.8:14)
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.”
(Róm.8:28)
Végh Jánosné
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Anyakönyvi rovat

Konfirmáció

Idén a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események történtek:

Konfirmációi vizsgát tettek, illetve április 4-én konfirmációi ünnepi
Istentiszteleten a Gyülekezetünk közössége előtt is vallást tettek hitükről:

Házasságukra Isten áldását kérték:
Szilágyi Szilveszter és Topolánszky Tünde (Március 18.)
testvéreink

Bodnár Boglárka
Czap Liliána
Herczeg Dominika
Jene Zsófia
Kiss Nóra
Papp Boglárka
Pályka Viktória

Imádkozzunk értük és közös életútjukért!
Megkereszteltük
Kópis Zsófia
Baráth Melinda Letícia
Németh Patrik
Németh Dávid
testvérünket

(Február 12.)
(Április 17.)
(Május 28.)
(Május 28.)

Imádkozzunk Isten áldó kegyelméért életükben!
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15)
GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI

Imádkozzunk értük, hogy ők is megismerhessék Megváltójukat!
Eltemettük:
özv. Vincze Endréné, 79 évet élt
özv. Horváth Sándorné, 79 évet élt
id. K. Szűcs József, 81 évet élt
özv. Balogh Jánosné, 91 évet élt
Herczeg József, 57 évet élt
Ujvári János Tibor, 68 évet élt
Szűcs F. Andrásné, 71 évet élt
Jene Gábor, 35 évet élt
Kósa Józsefné, 77 évet élt
özv. Gál Ferencné, 82 évet élt
Szűcs András, 61 évet élt
testvéreinket.

(Január 5.)
(Január 27.)
(Február 2.)
(Február 9.)
(Február 11.)
(Február 21.)
(Március 23.)
(Március 30.)
(Április 14.)
(Május 5.)
(Május 10.)

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 Nagytemplomban

Péntek

18.00 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 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

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)

NYÁRI ALKALMAINK

Június 19 – 23.

Gyülekezeti gyermekhét

Július 31 – Augusztus 4. Ifjúsági hét a középhutai missziós házban

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
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