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Áldott Pünkösdöt Kívánunk!

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
Isten Szentlelkéről mindenkinek
Aki a Szentírást figyelmesen olvassa, annak egyre inkább feltűnik, hogy Ó- és
Újszövetségben egyaránt meglepően sokat olvasunk Isten Szentlelkéről. Minden
ószövetségi hívő emberről kiderül, hogy Isten Szentlelke hatalma, uralma és
titokzatos munkája határozta meg az életét, gondolkodásmódját, döntéseit, stb.
Például Józsefről meglepő módon a fáraó állapítja meg, hogy Józsefben Isten
Lelke van. Egész pontosan így olvassuk Mózes I. könyve 41.fejezete 38.
versében: „Akkor azt mondta a fáraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-é
ehhez hasonló férfit, akiben az Isten Lelke van?” De
nemcsak a fáraó vette észre József életének ezt a
különlegességét, hanem az életéről szóló bibliai
történetek mind-mind arról beszélnek, hogy Józsefet
Isten Lelke hordozta.
1. Már kicsi korától kezdve hallgatta édesapjának, Jákóbnak a tanításait Isten
kijelentéséről, ígéreteiről. (Ábrahám, Izsák és Jákób Isten kiválasztottai voltak.)
József életét kisgyermek korától kezdve lelki fogékonyság jellemezte. Lelki
fogékonyság pedig csak Isten Lelke és Igéje által létezhet bárkinek az életében.
Ha te, kedves olvasóm, vágysz Isten Igéjére, benne a mennyei, lelki táplálékra,
az egészen bizonyos, hogy Isten Lelkének indítása és munkája.
2. Abban is látjuk a fent leírt Ige igazságát, tehát azt, hogy Józsefben Isten Lelke
lakott, hogy komolyan vette kiválasztottságát. Boldog örömmel, a gyermeki hit
gyanútlanságával mondta el álmait szüleinek, testvéreinek (1Mózes 37,1-11).
3. Azt is látjuk a József életéről szóló bibliai történetekben, hogy Isten
Szentlelke és a Lélek által megértett, hittel elfogadott Ige segítette keresztül a
szenvedéseken: - testvérei gyűlöletén, gyilkos szándékukon, amellyel kútba
dobták, - a rabszolgaság szörnyűségein, amire testvérei eladták! (1Mózes 37,12től)
De ugyanerről beszél szorgalmas munkája Potifár házánál, és az is, amire Isten
Szentlelke a börtönben megsegítette. (1Mózes 39. ) Különösképpen is az, hogy
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Isten Igéjét és benne Isten kijelentését magyarázta, hirdette a fáraó
főpohárnokának és fősütőmesterének. (1Mózes 40.)
4. Csodálatos Isten Lelkének és Igéjének felemelő, felmagasztaló munkája is
József életében. 1Mózes 41. fejezetben olvashatjuk a meglepő nagy történetet,
hogy a fáraó felemeli, felmagasztalja Józsefet, de jól tudjuk, hogy a fáraó csak
eszköze Isten Lelke felmagasztalásának. Ugyanez a Lélek tartja meg Józsefet a
szolgáló alázatosságban akkor is, amikor Egyiptom második embere lesz.
1Mózes 41. fejezet és a további fejezetek történetei is mutatják…
5. Isten Szentlelke tette Józsefet képessé a bűnbocsánatra: megbocsát a róla
megfeledkező főpohárnoknak, de megrendítő, ahogy testvéreinek megbocsát, sőt
ő hirdeti nekik Isten nagy bocsánatát. 1Mózes 45. fejezet. A Biblia legszebb és
legmeghatóbb történetei között van, amiről ez a bibliai fejezet beszámol: az
Isten üdvözítő akaratának felismerése, és a megbocsátás. Ki más, ha nem Isten
Igéje és Lelke munkálta ezt?
6. Abban is látjuk Isten Lelkének munkáját József életében, hogy Isten nagy
ígéretéhez, amelyet ószövetségi választott népének adott, mindvégig hűséges
maradt. Például halála idején megeskette Izrael fiait, hogy amikor az élő Isten
beviszi az Ő választott népét az Ígéret Földjére, akkor az ő tetemét, csontjait ne
hagyják Egyiptomban, hanem vigyék magukkal Kánaánba. (1Mózes 50,25)
Isten Lelke és Igéje által látta a láthatatlant, a jövendőbeli történéseket, hit által.
Vajon nem a mi hitre jutásunk, hitben való növekedésünk, erősödésünk és bibliai
élő hitben való járásunk miatt íratta le Isten mindezeket? Ahogy János
evangélista is az evangéliumának befejezésekor mondja mindannak
megerősítésére, amit az egész evangéliumban leírt: ”Ezek pedig azért írattak
meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén
életetek legyen az Ő nevében.”(János ev. 20,31).
Isten Lelkének a József életében látható munkái is ezért írattak le így Pünkösdre
készülve mindnyájunk számára, hogy ezt is higgyük, és életünk legyen Őbenne!
Testvéri szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor
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A Szentlélek munkája
Gondolom, minden gyermek életében, templomba járó környezetben eljut a hír,
hogy nemcsak annyi az élet, hogy reggel felkelünk, este lefekszünk, s ez így
megy tovább. Lenni kell valami többnek, lelki életnek is! Óvodás korú
életemben már világos lett előttem, hogy van Mennyország, Pokol, Isten és
ördög, de én kárhozatra jutok, mert rossz vagyok! És nem hozhatom vissza, amit
már elkövettem, mi lesz velem? Igen, félelem töltött el, de nem tudtam a
megoldást! Iskolában később a hittan órákon sem értettem meg, hogy mire való
az Úr Jézus, és az Ő halála. Éjszaka, hogy senki se hallja, sírtam, és szomorú
gyermek voltam! Édesanyám mondta, ő késő éjszakáig volt fenn, hogy
álmomban felülve két karomat emelgetve szóltam: „Jézus, Jézus!” Erre én nem
is emlékszem!
2-os polgári iskolás koromban 3 napos csendes napon (Kiss Antal Jenő
lelkipásztor szolgálatán keresztül) értettem meg először, hogy igazi öröm csak az
Úr Jézusnál van, Aki azért tárta ki a karját a kereszten, hogy minket magához
öleljen. És hív: „Jer, kövess engem!” Ez az Ige szíven talált. Engem hív az Úr?
Akkor ez az én utam, erre felé menjek én! Ettől kezdve olvastam a Bibliát
rendszeresen, 15 évesen. Ha nem értettem is mindent, de tudtam, ez az én utam!
Még évek teltek el a világ örömei és keresés közben, míg Pongó Gyula és
Asztalos Zoltán teológus legátusok épp tanítói képesítő vizsgám előtt világos,
igaz beszéddel terelgettek, és 1947. Karácsony nagyhetében Borbély Béla Nt. úr
szolgálatára végre világosságra jutva „az igaz Jézus Krisztus” könyörgése szószólónk lévén - „helyre tett és döntésre juttatott!!
Ettől kezdve egy 9 gyermekes családban vagy 10-15-en együtt voltunk
hetenként bibliaolvasás és imádkozásokban felszabadultan, boldogan adtunk
hálát bűneink bocsánatáért és az örök élet reménységéért. Sok tusakodásaim
közepette ezekben az években megsejtettem már valamit az ének soraiból, hogy
„Mert te voltál Istenünk születésünktől fogva, felkölt a bűn ellenünk, hogy tőrbe
ejtsen fogva, de Lelked minket megszánt, rólunk minden tőrt elhányt”. Vén
fejjel visszanézve mind világosabban látom, hogy ezt a munkát csak Isten
Szentlelke, a Szentháromság egy örök Isten kezdheti és végezheti el.
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Ezt a kegyelmet az emberi lelket bűnlátásra és bűnbánatra juttatva az Úr Jézus
kereszthalála, feltámadása, Szentlelke kitöltése által végezheti el minden
emberben. Áldom az Urat, hogy gyermekségemtől elkezdve így végezte
bennem, és így juttatta el hozzám véghetetlen szeretetét!
Takács Lenke

Újra diákként…
Isten iránti hálával osztom meg a Testvérekkel, hogy 2016-ban Isten egy új
kaput nyitott meg előttem. Beadhattam a jelentkezésemet a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia lelkipásztori-munkatárs szak képzésére.
/Néhány az alaptantárgyak közül: bibliaismeret, diakónia, egyháztörténet,
egyházi ének, misszió…/
Régi vágyam volt egy olyan intézményben tanulni, ahol Isten Igéjével
foglalkozhatok, és úgy gyarapodhatok hitben és ismeretben, hogy azzal
gazdagabban szolgálhatom az Urat, és a körülöttem lévőket. Isten ezt a
vágyamat beteljesítette.
2016 szeptemberétől hivatalosan is felvételt nyertem az általam választott
intézménybe. Nagy örömmel és hálával köszönöm ezt a lehetőségét az Úrnak,
hiszen nem volt könnyű az út, ami idáig vezetett. Sok imádság, tusakodás,
kérdés előzte meg ezt a döntést, míg nyilvánvaló lett: - ez Isten útja.
Másfél év telt el azóta, hogy ebben az intézményben elkezdhettem
tanulmányaimat, és jó látni, Isten hogyan épít, gazdagít, és adja áldásait.
Tapasztalom ezt az iskolában a tanítási órákon és a számadások alkalmával,
valamint itthon a gyakorlatban egy-egy áhítat, bibliaóra, személyes beszélgetés
keretében, amikor az Úr Igéjét átadhatom.
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Felnőttként, munka mellett már kicsit nehezebb a koncentrálás, a tanulás, vagy a
kötelező beadandó dolgozatok elkészítése. Viszont az Úr erejével, vezetésével, tudva, hogy Vele indultam - mégis minden akadály leküzdhetőbb.
Vallom Luther gondolatával, hogy „Isten erejével a mázsás teher is könnyű, mint
a szalmaszál - nélküle viszont mázsás súly lesz a szalmaszál is.”
Jelenleg itthon, a Nagyvarsányi Gyülekezetben töltöm előírt gyakorlatomat, és
készülök az újabb féléves számadásra.
Egy esztendő van még hátra, és az Úr felé való kérésem az, hogy befejezve
tanulmányaimat, ott használjon, abban a szolgálatban, ahol Ő látni és megáldani
akar.
„Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám
is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” /János 12,26/
Dévai Edina

Bizonyságtétel
Nevem Szűcs Attiláné, 2004-ben kerültem Nagyvarsányba az alig 10 km-re lévő
Vitka községből. Jelenleg itt dolgozom a faluban virágboltosként.
Nem születtem hívő, istenfélő családban. Szüleim, nagyszüleim a nagyobb
egyházi ünnepek alkalmával látogatták csak a templomunkat. Ahogy
visszaemlékszem, felső tagozatos korom óta szólongatott, hívogatott az Úr.
Szívesen vettem részt az egyházi táborokban. A konfirmálás után pedig kisebbnagyobb rendszerességgel kezdtem járni a vasárnap délelőtti alkalmakra.
Különös vágy volt a szívemben, amikor vasárnaponként hívogatott a harang.
Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy mustármagnyi hitemet észrevette, és
azóta is alakítgat, terelget.
Zárójelben jegyzem csak meg, hogy nagyon sokszor lemondhatott volna rólam,
de nem tette. Ő még sohasem hagyott magamra! Számos ifjú kori bűn van a
hátam mögött, illetve már a „tenger fenekén”.
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2004-ben férjhez mentem, így kerültem ide. Ekkor sem ismertem meg
Megváltómat teljesen… Házasságunkat két fiú gyermekkel áldotta meg.
Mindkét terhességem komplikált volt… Ebben az időszakban is éreztem, hogy
különös kegyelemben volt részem, mivel mindkét gyermek egészségesen
születhetett meg. 2013-ban nagyon nagy próbatétel elé állított az Úr. Nagyon
mély lelki állapotba kerültem, hozzá fohászkodtam és „újra felemelt”.
Ebbe a lelki nyomorúságba jutva kezdtem el járni szerdai biblia órákra. (Nagyon
áldott alkalmak, ajánlom minden kedves olvasónak szeretettel!) Egyik kedves
énekem, amit ezen alkalmak egyikén tanultam meg: „A nagy mélységből
szüntelen hozzád kiáltok Istenem” Így tettem, hozzá kiáltottam, meghallgatott és
új lehetőséget kínált. Nagyon nehéz időszaka volt ez az életemnek. Nagyon sok
Igét kaptam bátorításként. Kettőt szeretnék ezek közül kiemelni, az egyik a
Zsoltárok 37,7 verse: „Légy csendben, és várj az Úrra!” Nagyon nehéz volt
ennek az Igének engedelmeskedni, de megérte! A másik Ige pedig, amiből
nagyon sok erőt tudtam meríteni, a Jeremiás könyve 29,5-6 verse: „Építsetek
házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket… Házasítsátok meg
fiaitokat…”
Ő mást tervezett, mint amit én…
2014. augusztus 14-én Biatorbágyon átadtam életemet teljesen a kezébe. Olyan
bűneimet hozott felszínre, melyeket én már rég elfelejtettem, vagy éppen nem is
tartottam bűnnek. A missziós házban Cseri Kálmán bácsi feleségével az Úr
jelenlétében imádságban megbántam és letettem bűneimet. Hű és igaz Ő, mert
megmosott, megbocsátott, gyermekévé fogadott. „Jézus engem megtalált!”
énekelhettem egy teljesen új érzéssel a szívemben ezt az éneket. Kimondhatatlan
a hálám azért, hogy ismerhetem Őt, hogy szeret, elfogad, felemel, bátorít, erőt
ad, gondot visel rólam mindig, ahogy megígérte.
Nagyon sok munkája van még velem, mert vannak olyan ellenségeim, mint pl. a
büszkeség, önzés, szeretetlen gondolatok… ezek mind az ó-emberem
természetéből fakadnak.
Tudom, hogy az Úrnak van csak hatalma mindezekből megszabadítani, mert
egyszer én is szeretnék előtte megállni szeplő és sömörgőzés nélkül.
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Hálatelt szívvel szeretnék köszönetet mondani két hozzám nagyon közel álló
személynek, akiket az Úr eszközként használt fel mind a házasságomnak
megmentésére, mind a megtérésemhez. Isten áldja meg Nagytiszteletű Szegedi
Gyula lelkipásztor urat, és felesége Szegediné Dr. Költő Eszter Nagytiszteletű
asszony életét és lelkiismeretes szolgálatukat továbbra is. Köszönöm az értünk
elmondott imádságaikat!
Végezetül egy Igével zárnám bizonyságtételemet. Pál apostol levele a
Rómaiakhoz 8. rész 28.verse: „Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra
szolgál”.
Szűcs Attiláné

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodai
Nevelés Keretprogramjában foglaltakkal összhangban a Pedagógiai Programunk
elkészítésénél a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs
megalapozását, a bibliai integrációt tartottuk szem előtt.
Óvodánk jelenleg két csoporttal, egy homogén és egy vegyes csoporttal
működik, amely 45 kisgyermek számára ad helyet. A gyermekekkel négy
szakképzett óvodapedagógus foglalkozik, akik a két dadus néni segítségével
szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyermekek érzelmi biztonságát. Sok
szeretettel próbáljuk elültetni gyermekeinkben azt a magot, amely igazán értékes
emberré, személyiséggé formálja őket. Hasznos, értéknövelő állampolgárokká
válnak azáltal, hogy az ismereteik és az egyéniségük által helyt tudnak állni a
világban az előttük álló feladatokban.

Óvodánk küldetése, hogy gyermekeinket a keresztyén értékrend alapján
személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően,
családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve neveljük. Feladatunk
a fokozatos átmenet elvét szem előtt tartva gyermekeink felkészítése az iskolába
lépésre. Óvodánkban töltött idő alatt a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus
feltételei, miközben az óvoda teljesíti legfőbb (óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő) funkcióit.

Óvodánk sokban hasonlít a többi óvodához. Keresztyén ünnepek
ünneplése, imádkozás étkezésnél, vallásos énekek éneklése, kapcsolat templom
és óvoda között. A keresztyén óvoda és valamely más fenntartó által
működtetett óvoda között a lelki karakterben van a különbség, s ez
meghatározza a nevelés szellemiségét. Fontos feladatunk tehát, hogy a látható
világ mellett a láthatatlan világra is nyíljon fel tekintetük. A gyermekek ismerjék
meg a teremtő Isten csodálatos műveit, találjanak rá az útra, mely az Úr
Jézushoz vezet. Az óvodáskor az életnek az a szakasza, amikor az ember a
legnyitottabb az őt ért benyomásokra és tanításokra. Ekkor alapozódnak meg
ismereteinek azon rétegei, amit valaha is használni fog élete folyamán,
személyiségének és viselkedésének legfőbb jegyei is ebben az időszakban
kezdenek gyökeresedni. Az óvodai nevelés célját más formában, sajátos
légkörben, az érzelmekre is hatva valósítjuk meg. Kihangsúlyozzuk a hitet, a
szeretetet, a hálát, a békét. Az óvodás korú gyermek életében az a legfontosabb,
hogy derűs, szeretetteljes légkörben növekedjen, és biztonságban érezze magát
nem csak a családban, hanem a nevelési intézményben is. Óvodánk pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek
fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, és emellett figyelembe
veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is.

-8-

-9-

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
Óvodájáról
„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
(Zsolt 127,3)
A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda a Nagyvarsányi
Református Egyházközség fenntartásában működik 2017. szeptember 1-től.

Már hagyomány óvodánkban, hogy Karácsony előtt a Református Idősek
Otthonába látogatunk. A gyerekek műsorát mindig nagy szeretettel és örömmel
fogadják az idősek és az intézmény dolgozói egyaránt. Az adventi ünnepkörbe
bekapcsolódva Advent 3. vasárnapján a nagycsoportos gyerekek szolgálatát
láthatták a Gyülekezet tagjai. A szülőkkel történő szoros együttműködés
eredményeként februárban tartott Jótékonysági Estünk eredményesen zárult. A
Szülői Szervezet az est bevételét óvodai fejlesztő- és foglalkoztató eszközökre,
valamint játékokra fordítja. A Nagyvarsányi Gyülekezetben istentisztelet keretei
között köszöntik nagycsoportos óvodásaink május első vasárnapján az
édesanyákat, nagymamákat.
Tanévzárónkra 2018. június 1-én kerül sor, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Nyitrai Gáborné,
intézményegység-vezető

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám
a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, …”
Zsoltárok 28,7-8
Március utolsó két hete szolgálatokban igen gazdag volt számomra. Március 19
és 22 között az evangélizációs hetünkön Bódis Miklós hátszegi lelkészen
keresztül hallgathattuk az Úr Igéjét. A következő héten a húsvéti bűnbánati hét
alkalmával folytatódott a szolgálat, Szegedi Gyula lelkipásztor igehirdetése által.
Lehetőségem volt minden alkalmon részt venni a kántori szolgálat elvégzése
által, amiért igen hálás a szívem. Fizikailag eléggé fárasztó feladatnak tűnt,
hiszen két héten keresztül minden este szolgáltam, munka mellett. Azonban
lelkileg hatalmas feltöltődés volt számomra. Megtapasztalhattam az Úr
csodálatos hatalmát. A nagy fáradtságban is erőt adott nekem a szolgálatra, és
megsegített, hogy feladataimat elvégezhessem.
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Istennél minden lehetséges. Hálát adok az Úrnak a szolgálókért és
szolgálatokért, és vidám a szívem, hogy én is részt vehettem mindebben.
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”
Filippi 4,13

Túrmezei Erzsébet: MA
Erődet egy napra kérem.
Uram, ma áldd meg életem,
de csak azt add meg énnekem,
amire ma van szükségem.

Ma légy velem Szentlelkeddel,
hogy a kötelék, mely veled
összeköti életemet,
holnapig se szakadjon el!

Minden napnak más a terhe.
Új gondot hoz minden új nap,
s ma nem tudhatom, hogy holnap
mit mérsz Atyám, gyermekedre.

Hiszen irgalmas, hű kezed
új meg új szabadítással
szövi szüntelenül által
napjaimat, életemet.

De egyben bizonyos vagyok:
megújuló hűségedben.
Ma is az hordozott engem,
s holnap is rátalálhatok.

Lépésről lépésre vezet.
Minden gondom rávethetem,
amíg egyszer megtehetem
legutolsó lépésemet.
Szanyi Boglárka

„Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez,
amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy
részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal
is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az
állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység
pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk
adott Szentlélek által.” (Róma 5,1-5)
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Anyakönyvi rovat

Konfirmáció

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

Konfirmációi vizsgát tettek, illetve május 13-án konfirmációi ünnepi
Istentiszteleten a Gyülekezetünk közössége előtt is vallást tettek hitükről:

Házasságukra Isten áldását kérték:
Téglás László és Izsák Edina
(április 14.)
testvéreink
Imádkozzunk értük és közös életútjukért!

Megkereszteltük
Kiss Alexandra
Kiss Bettina
Kiss Elizabet
Kiss Rebeka
Kiss Patrícia
Lakatos Edvin Sándor
Lakatos Panna
testvéreinket

Czap László
Gál Martin
Gebei Dominika
Isaák Tamás
Kiss Alexandra
Kiss Enikő
Kiss Levente
Kovács Boglárka

Imádkozzunk Isten áldó kegyelméért életükben!

(április 23.)
(április 23.)
(április 23.)
(április 23.)
(április 23.)
(május 6.)
(május 6.)

„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

18.00 Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán)

Szerda

18.00 Bibliaóra a Nagytemplomban

Péntek

18.00 Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban

Imádkozzunk értük, hogy mindannyian megismerhessék Megváltójukat!

Eltemettük:
Bálint Józsefné, 89 évet élt
özv. Kiss Bertalanné, 92 évet élt
Kis János, 78 évet élt
Kósa László, 80 évet élt
testvéreinket.

Lakatos Edvin Sándor
Papp Máté
Pusoma Elvira Kitti
Szücs István
Szücs János Szilveszter
Tótfalusi Máté
Török Szabolcs
Ujvári Miklós Levente

(február 21.)
(február 27.)
(március 14.)
(április 17.)

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

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!

Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt!
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www.refnagyvarsany.hu

Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi
hangfelvételei, gyülekezetünk hírei, hírlevelei.

délelőtti

alkalmak

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)

Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az
Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!

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
- 14 -

- 15 -

