Hirdetések
Bűnbánati hét
Március 26-tól 31-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
fél 11-kor és este 6-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
a debreceni teológia
egyik 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

Egyedül Istené a Dicsőség!
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Zengem Néked, Húsvét hőse
Én Jézusom, az énekem,
Csodás erőd általsegít
Engem is majd az életen.
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Áldott Húsvét
Ünnepét Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ

Megverem a pásztort…

„Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta,
mimódon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?!” /Róma 8,32/

/Márk 14,26-31/
Dicséretet énekeltek, majd kimentek az Olajfák hegyére. 27 Azt mondta nekik
Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van
írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. 28 De feltámadásom után
előttetek megyek majd Galileába. 29 Péter pedig azt mondta neki: Ha
mindnyájan megbotránkoznak is, én nem! 30 Jézus erre így felelt: Bizony
mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólna,
háromszor tagadsz meg engem. 31 Ő azonban annál inkább erősködött: Ha
veled együtt meg kellene halnom is, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy
beszéltek a többiek is.”
26

Kedves Testvérek!
Hálás szívvel köszönöm a mi élő Urunknak, Istenünknek, hogy sok
esztendőn át ünnepeinkre készülve rövid kis igemagyarázatos írásokkal
köszönthettem református Testvéreink legszélesebb körét is. Legyen áldott
Mennyei Atyánk neve, ha a legcsekélyebb lelki elevenedést, segítséget, előbbre
jutást jelenthettek a „Kiáltó szó” cikkei, igemagyarázatai!
Erre a húsvéti ünnepre egy vendég igemagyarázatot ajánlhatok mindnyájuk
figyelmébe.
Ebben az iskolai évben hittan és történelem órákat tart egy tanár testvérem,
Krett Tibor az Iskolánkban. Vele régóta jó testvéri és baráti kapcsolatban
vagyunk. Szeretettel ajánlom most az ő értékes igemagyarázatát. Szánjanak a
Testvérek kellő időt az igei köszöntés tanulmányozására! Bizonyára sokak lelki
épülését fogja szolgálni ez az írás.
Áldott készülődést, Nagypéntek és Húsvét ünneplést kívánok a Presbitérium
tagjaival és munkatársaimmal együtt Minden kedves Testvéremnek!
Szeretettel hívjuk és várjuk Mindnyájukat ünnepi istentiszteleteinkre és
alkalmainkra a Gyülekezetbe!
Szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor

Éppen elkezdődött a passió, azaz Jézus szenvedéstörténete. Röviddel az utolsó
vacsora után „dicséretet énekeltek…” Kevéssel ezelőtt Jézus a kenyér
megtörésében és a bor felemelésében hamarosan bekövetkező kínhaláláról
beszélt. Bár még csak Ő tudja, hogy ez a vacsora az utolsó volt. Hogy árulója
már úton van. Hogy jön a megalázás, a gyűlölet, a gúny, a korbács, a szögek és
a kereszt. És Ő dicséretet énekel. Nem magára erőlteti, nem színleli, hanem
szívből énekel. Mert látja az Atyát, akinek szeretetéből mindenkor merít. A
halál árnyékának völgyében is. Mert látja az Atya tervét, hogy a földbe hulló
gabonamag sok gyümölcsöt terem. Tudja, hogy közelgő áldozata nem
hiábavaló.
A dicséretek után megint szóba hozza a néhány óra múlva bekövetkező
eseményeket: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert
meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” Miért mondja el
előre, ami történni fog?
1) Az első válasz kézenfekvő, mert tudja. Ha nem ismerné a jövőt, nem lenne
képes rá, hogy előre elmondja. Ha tudja a jövőt, akkor abból kétség nélkül
következik, hogy Ő Isten. Nem homályos jóslatokat mond, hanem világos és
pontos részleteket.
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Sokakban kétségek élnek, mi alapján mondhatjuk, hogy a keresztyéneké az igaz
tanítás? Hogyan állíthatjuk, hogy a Biblia kizárólagosan a mindenható Isten
kijelentése? Hiszen ha Indiában születtem volna, ma minden bizonnyal hindu
lennék. Nem ennék a szent tehén húsából és a lélekvándorlásban hinnék. Ha az
Arab-félszigeten születtem volna, minden bizonnyal iszlám hívő lennék. A
Koránt tartanám szentírásnak és hithű muzulmánként naponta ötször, Mekka
felé fordulva imádkoznék. Nepálban születve a buddhizmus, Afrika belsejében,
egy vadászó-gyűjtögető törzs tagjaként az animizmus, a szellemekben való hit
határozná meg életemet és gondolkodásomat. És általában meg volnék
győződve arról, hogy hitem az igazság alapján áll. Melyik az igaz vallás? Mi az
igaz hit?
Jézus szavai a bizonyíték. Ugyanis Buddha, Mohamed, Konfuciusz – és ahány
vallásalapító, vagy „szent ember”, csak létezett – nem tudták előre a jövőt,
szemben Jézus Krisztussal, aki sokszor kijelentette és előre vetítette, ami
elkövetkezik. Mert Ő Isten, aki testet öltött.
2.) A második jelentős dolog az elsőből következik. Ha tudta előre, ami történni
fog, akkor nem kiszolgáltatott szereplője az eseményeknek, aki ide-oda
sodródik. Ő az Ura a helyzetnek. Amikor kisiskolás koromban egyszer eljutott
hozzám a híre annak, hogy néhány nagyobb fiú meg akar verni, óriási kerülővel
érkeztem haza. Mi nem szoktuk keresni a bajt, sőt ha megneszeljük, lehetőleg
kikerüljük. Jézus tudta, ami elkövetkezik, és szembe ment vele, tudatosan.
Tudta, hogy mi vár rá, és tudta a tanítványaira váró megpróbáltatásokat is. Miért
is ment szembe a viharral? Ő ezért jött. Azért öltött testet, hogy azt a testet
megfeszítsék. Így „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg.” 1Pt 2,24.
3.) Azáltal, hogy előre közölte tanítványaival, mélyebben megismerhetjük az
isteni szeretet természetét. Utólag érthették csak meg mindezt a tanítványok,
akik látva Uruk és Mesterük elfogatását, csúfosan elmenekültek. Amikor
később visszaemlékeztek, arra kellett gondolniuk: az Úr előre látta, hogy
gyáván elfutunk, és mégis, milyen türelemmel és szeretettel viseltetett irántunk.
Ahogy a János 13,1 mondja: „Szerette az övéit e világon, mindvégig szerette
őket.” Nem ingatja meg semmi. Nem lepődik meg semmin. Nem csalódik.
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Előre látta kudarcainkat is, sőt: „Mikor még bűnösök voltunk, a Krisztus
érettünk meghalt.” Róm 5,8 Mennyire hiábavaló, haszontalan, sőt káros minden
erőlködésünk, hogy mutassunk valami látszatot. Hogy másnak, jobbnak
mutassam magam Isten előtt, mint amilyen vagyok. Hogy megkötözöm magam
ezzel az emberi gondolkodással. Eközben Ő átlát rajtam. Nem azért szeret, mert
imádkozom, vagy elmegyek a templomba, vagy adakozom. Nem azért szeret,
amit én adok. Nem azért szeret, amit én teszek. „Nem abban van a szeretet,
hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát
engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” 1Jn 4,10
4.) Végül, ha Isten valamit előre közöl, kijelent, azáltal fel akar készíteni. Jézus
elmondta tanítványainak, hogy el fogtok menekülni mellőlem. Hogyan fogadta
Péter azt a kijelentést, hogy „ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok
bennem”? Először is kinyilvánította magáról, hogy „én különb vagyok”. „Ha
mindnyájan megbotránkoznak is, én nem!” Kikérem magamnak. Sértett
önérzettel, felfuvalkodottan állítja, hogy ő más, mint a többiek. Ebből tudhatjuk,
hogy a bukás tényleg elkerülhetetlen. Ugyanis „Kevélység jár az összeomlás
előtt és a bukás előtt fölfuvalkodottság.” Péld 16,18. Nem kétlem én, hogy ezt a
derék halászt őszinte szándék vezérli. Biztosan komolyan gondolta, hogy kész a
halálra is, ha kell. Csakhogy nem ismeri önmagát. Pár órára van már csak, hogy
életre szóló leckét vegyen.
Azonban Péter fölfuvalkodottsága már valaminek a következménye. Úgy
fordíthatók le a szavai: Jézus, nem igaz, amit mondasz! Figyeld meg, ahogy
vitatkozik Jézussal. Először azt mondja a Mester szavára: „én nem”
botránkozom meg benned. Hogy mondhatsz ilyet rólam? Miután pedig Jézus
kiegészíti azzal, hogy Péterem, te még többszörösen le is fogod tagadni, hogy
közünk van egymáshoz – na, ez már mindennek a teteje. „Ő azonban annál
inkább erősködött…” Csak mondja, mondja, mondja. Mintha az igazság azon
múlna, hogy erősebben, többször, felháborodottan mondom, amit mondok.
Nyilván még el is hitte… Aztán néhány óra múlva ez a sok viharban edződött
ember keservesen sír.
Mi lett volna, mi lenne a helyes magatartás? „Csendesedjetek el, és ismerjétek
el, hogy én vagyok az Isten!” Zsolt 46,11. Aki az isteni szóra azt mondja, hogy
nem igaz, aki erősködik Jézussal szemben, az bukásra van ítélve.
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Péter minden bizonnyal ismerte Zakariás próféta könyvét, ahonnan Jézus
idézett. „Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.”
Micsoda lélegzetelállító kijelentés. Itt csak ámulni és elnémulni lehet. Esetleg
kérdezhette volna alázattal, remegve: de Uram, mit tehetünk hát? Na meg:
rólunk írt volna Zakariás, mint elszéledő juhokról? De a legdöbbenetesebb
mégis ez: „Megverem a pásztort…” Az Atya a pásztort, a Jó Pásztort büntette
meg a bűneim miatt, tévelygő juha miatt, hogy életem legyen. „Mindnyájan,
mint juhok, eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára tért, de az ÚR mindnyájunk
vétkét őrá vetette.” Ézs. 53,6. Hallod: „mindnyájan”? Ezt mondja Jézus és ezt
mondja Ézsaiás próféciája. Vigyázz, ha megszólal belül ez a hang: „de én
nem”! Az annyit jelent, hogy nem látsz. Az annyit jelent, hogy tagadod az isteni
szót. Az annyit jelent, hogy el fogsz bukni, mint Péter.
„Megverem a pásztort…” …énértem, tévelygő juháért. Ez az érthetetlen
kegyelem. Ez az evangélium titka. Azonban ezzel még nincs vége. Jézus azt is
elmondta: „De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába…”
Feltámadásom után. Hallotta ezt Péter? Bizonnyal nem jutott el a tudatáig. Mert
akkor nem a sajátját fújta volna. De Jézus nagyon szereti Pétert. Nem fordult el
tőle tagadása után sem. Hiszen tudjuk, Ő ezt eleve tudta. Jézus türelmesen
tanítja Pétert. Ez az a türelem, amiről Pál ezt írja: „azért könyörült rajtam, hogy
Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszútűrését.” 1Tim 1,16.
Ez a hosszútűrés, ez a szeretet, amely nekem is azt mondta: ismerem útaidat,
ismerem ellenállásodat, ismerem bukásaidat, kudarcaidat, én akkor is szeretlek.
Ez lefegyverző szeretet. Nem tudok ellenállni és nem is akarok ellene harcolni.
Ez a mindvégig tartó, mindennél erősebb, mindent legyőző szeretet
munkálkodik majd az ekkor még szertefutó tanítványokban. Pünkösd után már
látják, már megértik, már összeáll a kép. Mindennek így kellett beteljesedni a
Pásztorral az Írások szerint. Ez a mindvégig tartó szeretet teszi majd képessé
ezeket a most még szertefutó tanítványokat, hogy egykor ők áldozzák életüket a
Pásztorért, az Ő küldetésében… dicséretet énekelve szívükben.
„A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a
juhok nagy pásztorát, Jézust, a mi Urunkat, tegyen készségessé titeket…”
Zsid 13,20
Krett Tibor
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15 éves a Református Idősek Otthona
„Mindenért hálát adjatok”! (1.Thessz. 5,18) Ez az Ige ugyan életünk minden
területére vonatkozik, de hogy az elfáradt, megcsonkult, magára maradt öreg
családfenntartók - anyák és apák - intenzívebb ápolására van, működik egy 50
férőhelyes, kényelmes ház, Pál apostolnak ez a felhívása külön kiemelt
hangsúlyt ad! A ház létezésének megálmodói – bizonyára Isten Lelke indítására
évekig imádkoztak, s még szüleiknek sem árulták el, hogy mi a vágyuk és
szívük kívánsága az öregek felé - Nt. Horváth Géza és felesége Bíró Gyöngyike
Nt. Asszony! Könyörgésük meghallgatásra talált az Úr Isten előtt, és jó néhány
év után elkezdhették a nagy munkát. Engedélykérés, kérvényezés, kilincselés,
épülettervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés, … elképzelhető, mi figyelmet,
izgalmat, fáradtságot igényelt! Nem kevésbé a Presbitérium s az egész
Gyülekezet hozzájárulása és segítsége! Ezért az Úrnak első sorban hála és
köszönet, s azután az Ő eszközeinek is!
Én kisvárdai lakos lévén nagy örömömre megtudtam, hogy mi készül
Nagyvarsányban. Sok hozzám hasonló öregedő, betegségbe hajló idős társakkal
együtt örvendeztünk! Az elsők között jelentkeztem felvételre és meglátogattuk a
már félkész állapotban lévő, épülő házat is!
Első napon, 2002. szept. 1-jén kb. vagy 15 társsal már beköltöztünk, s rövidesen
megtelt a ház lakókkal!
Amióta lelkészcsere történt, Szegedi Gyula Nt. úr és felesége Dr. Költő Eszter
Nt. Asszony, és Polonkay Zsuzsanna diakónus testvérünk teljes jogú
megbízással tovább gyarapítják és szépítik az Otthont, a súlyos betegek
szükségeit, ápolását tekintve szemük előtt. Nagy erőbedobással dolgoznak a
nagyszámú munkatársi közösséggel, akik nagy türelemmel - mert itt sok kell -,
hozzáértéssel, felkészülten rójják a napi 12 órás munkaidőt!
Egy munkaképtelen, tehetetlen, fáradt, öreg, beteg ember valóban hálás lehet az
Úr Istennek, hogy kegyelmes volt hozzá, és ide hozta! Én a magam részéről
hálás vagyok, hogy teljes kiszolgálásban részesülünk, ha kötődnek is sokan
szeretteikhez. Én itthon, illetve otthon vagyok itt is, éppen úgy, ahogy a
kanyargós életutamon minden új helyen úgy éreztem magam, mintha ott
születtem volna! Ez egy különös ajándéka felém az Úrnak. Mert ahova Ő

küldött, és velem van, ott a legjobb! Engem a kommunizmus kidobott magából,
és belecsöppentem a legkomolyabb hívő lelkészek közelébe, és hívő
közösségekbe minden új helyen! Mondhatom Dáviddal: „Az én részem kies
helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem!!” Zsoltárok 16,6. Feladatokkal
persze, mert itt egy nagy társaság közepette élhetem és mondhatom azt az
örömöt tovább, amit én kaptam az Úrtól!
Igen, persze aki még képes felfogni és megérteni az Úr Isten nagy titkait, mert
az öregség nagy buktatója a még hívő embernek is!
Előttem nagy csoda, hogy még 93-ik évemben is éltet, még feladat előtt állok,
vár tőlem valami többet az Úr!
„Kelj fel, egyél és igyál, mert felettébb való utad lesz (erőd feletti), amit az Úr
pótol, hisz eddig is Ő adta. Ezért imádkozom, és „várom az Urat, mint az őrök a
reggelt”
Takács Lenke

„Ne szóljon Igéd hiába!”
Március 21-én került megrendezésre a Nagyvarsányi Református Általános
Iskola és Óvodában a XIX. Biblia történetmondó verseny. Huszonhét lelkes
gyermek vett részt ezen a programon. Az alsósok közül volt olyan gyerek, aki
csak egy történetet mondott el, de volt olyan gyerek is, aki megtanulta az
Ószövetségi és Újszövetségi történeteket is. A felsősökre „nagyobb teher”
hárult, mert nekik kötelező volt megtanulni mindkettőt. A történetek más-más
Igehelyekről voltak kiválasztva. Hét zsűritag volt, akik a 8 osztályból
kiválasztottak egy-egy tanulót, akik részt vehetnek majd az országos versenyen.
Április 5-én meghallgatják azt a nyolc embert, és véglegesen eldől, hogy kik
vehetnek részt az Országos Biblia Történetmondó versenyen. Ezek a történetek
nagyon átérzőek voltak. Sok gyereket megérintettek, hiszen nem csak
megtanulni kellett, hanem megérteni és befogadni is a történeteket. A verseny
végén minden résztvevő emléklappal, csokival és igés kártyával térhetett haza.

Húsvét a szívünkben
Március 22-én egy kreatív délután került megrendezésre iskolánkban. A
rendezvény megnyitóján a Máté evangéliuma 28. részének 5-6.verse hangzott.
„Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.”
Hallhattuk, hogy ezen a délutánon Húsvétra készülve sok érdekes dolgot
készíthetünk, de ha csak ez áll a készülődésünk középpontjában, nem lesz igazi
ünnepünk.
Örömteli ünnepe, valódi Húsvétja csak annak lesz, aki maga is a feltámadt
Jézust keresi, vele találkozik.
Minden alsós, illetve felsős gyereket tárt karokkal fogadott ez az alkalom.
Programjaink: tojás festés és díszítés, papír hajtogatás és kvíz játékok a
Húsvéttal kapcsolatban.
Minden tanár szívesen és jólelkűen segített az előkészületekben. Egy nemrég
nyugdíjba vonult tanárnő is közreműködött a segítésben. Minden gyerek
örömmel fogadta.
Köszönjük a részvételt azoknak a gyerekeknek, akik odaszánták a
délutánjukat erre a programra. A tanároknak pedig köszönjük a lelkes segítséget
és az előkészületet. A délutánról készült fényképek az iskolánk honlapján
megtekinthetőek. Úgy gondoljuk, hogy mindannyian lelkiekben is gazdagabban
térhettünk haza.
A cikkeket írták: Kiss Alexandra, Szabó Petra, Pusoma Elvira

Köszönjük a felkészítést és a rászánt délutánt a tanárainknak!
-8-
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„A hit megtartó ereje”
2018. 03. 23-án a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
fenntartója és minden dolgozója részt vett a nevelőtestületi értekezlettel
egybekötött debreceni látogatáson. Utazásunk fő célja a Déri Múzeum volt, ahol
megtekinthettük Nagyvarsány legszebb kézimunkáját, viszont előtte
betekinthettünk a Debreceni Református Kollégium egyházművészeti- és
iskolatörténeti kiállításába is.
A Déri tárlatvezetés során megtudtuk, hogy az Úrasztali terítő egy nagyon korai
darab, úrihímzéses, amelynek készítését - a közepébe hímzett T. M. monogram
alapján - Bethlen Gergely erdélyi főgenerális feleségének, Thoroczkay
Máriának szokás tulajdonítani (Thoroczkay Mária gróf Gyulay Ferenc
feleségének, Bánffy Máriának a nagyanyja volt). A terítő minden bizonnyal
nem Thoroczkay Mária keze munkáját dicséri, ugyanis elkészültének évében,
1656-ban ő csak négyéves volt. Sokkal valószínűbb, hogy egy számára készített
ajándékról van szó. A két méternél hosszabb abrosz szélét összefüggő indás
kompozíció díszíti körbe, egyetlen megszakítás és különös sarokszerkesztés
nélkül. Szerkezete a Lombardi reneszánszra nyúlik vissza. Motívumkészlete
részben reneszánsz, részben törökös gránátalmákból, szegfűkből és tulipánokból
áll. Közepét egy önálló kör kompozíció díszíti, T. M. monogrammal, 1656-os
évszámmal és az erdélyi Thoroczkay család címerével. Körülötte fák és
állatok: gólya, őz, szarvas, unikornis, nyúl, kutya, mókusok és pávagalambok lá
thatók. Változatos és művészi öltéstechnikája igazi műhelymunkára vall.
Tiszteletes Úr rövid köszöntője után elénekeltük a 42. és a 25. zsoltárokat.

Soraimat Munkácsy Mihály (1844-1900) szavaival zárnám: „Sosem próbáltam
isteni személyt festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én
az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni."
Kozák Klaudia

Részlet Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festményéről

A múzeumot nem hagytuk el úgy, hogy ne tekintettük volna meg a Munkácsytrilógiát, a Krisztus Pilátus előtt (1881), az Ecce homo(1896) és a Golgota
(1884) című festményeket. Érdekesség, hogy Munkácsy az alkotó, sohasem
látta együtt a három, bibliai témát feldolgozó festményeit. Az Ecce Homo azért
is volt különleges számomra, mert ez volt a művész utolsó képe, melyet már
nagyon betegen készített. A terembe beérve, ahol az olaj, vászon alkotások ki
vannak állítva, helyet foglaltunk, és Szegedi Gyula lelkipásztor János
evangéliumából olvasta fel Jézus szenvedését. A festményeket nézve, és
hallgatva az igét, megelevenedett előttem a Szentírás.
Debrecenben a Déri Múzeumban
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A BIZONYÍTÉK
Dr. Ruben A. Torrey (1856-1928) egy húsvétvasárnapon Londonban az
utcán prédikált és bizonyságot tett Jézus Krisztus feltámadásáról. Ekkor a
hallgatóságból egy férfi hangos kiáltással félbeszakította:
- Mister Torrey, honnan tudja ön, hogy Krisztus feltámadt a halálból?
Torrey egy pillanatra elcsendesedett, hogy helyes választ
adhasson. Ekkor egy másik férfi lépett elő és így válaszolt:
- Nézze, én mozdonyvezető vagyok s a gépnél
állandóan a gőznyomást kell figyeljem. Honnan tudom,
hogy mekkora a gőz nyomása? Nem látom a gőzt, az erejét
azonban le tudom olvasni egy nyomásmérőn. Nos, nézzetek
rám! Reménytelenül iszákos voltam, az alkohol rabszolgája.
Egyszer azonban a feltámadott Jézus Krisztus megragadott. Az Õ ereje
megmutatkozott rajtam, és megváltoztatta életemet, megmentett engem. Ezért
tapasztalatból tudom, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból!
Ez az egyszerű bizonyságtétel többet ért, mint a híres prédikátor bármilyen
értelmes magyarázata.

Így szól ma tehozzád Jézus

Feltámadás
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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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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Anyakönyvi rovat

www.refnagyvarsany.hu

Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Eltemettük:
Bálint Józsefné
Özv. Kiss Bertalanné
Kis János
testvéreinket.

(február 21.)
(február 27.)
(március 14.)

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

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)
FELHÍVÁS

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

18.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Nagytemplomban

Péntek

18.00 Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban

Minden reggel

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

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

A GOLGOTÁN
Jobbról

balról
gonosztevő,

Azok méltán: éltek gazul,
Ő szenvedett csak méltatlanul.
Köröskörül bámész tömeg,
nem tudják, hogy mind bűnösek,
s hogy értünk hal, majd értünk él,
Kit elborít ott fönn a vér.

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

