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„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz!”
(Zsidók 13,8)

Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánunk !

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
Titusz 2,11kk. „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi
kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus
Krisztusnak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta miérettünk, hogy
megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen
való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”
Kedves Karácsonyra készülő Testvéreim!
Csodálatosan szép karácsonyi Ige ennek az Igeszakasznak az első mondata: „Mert
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…”
Nagyon sokszor volt már a történelmen keresztül az ünnepi, karácsonyi
istentisztelet világraszóló üzenetének hirdetője, a karácsonyi ünnepi prédikációk
lélekemelő ereje, mennyei magasságokba, egészen az Istennek trónjáig segítő erő
ez az Ige.
Bizonyára a kedves olvasók is emlékeznek ilyen boldog Karácsony ünneplésekre,
istentiszteletekre!
Vajon miért is lett ilyen „népszerű” karácsonyi ünnepi textussá /igehirdetési
alapigévé/ ez a mondat? Azért, mert az Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban
öltött testet, és az Ő életében jelent és jelenik meg minden embernek. Aki erre a
világra megszületik, megismerheti Jézus Krisztus életét a Bibliából, a
Gyülekezetben, és Őbenne Isten üdvözítő kegyelmét a saját élete számára.
Engedjük és kérjük imádságban a mi dicsőséges mennyei Urunktól, Királyunktól,
Jézus Krisztustól, hogy hadd lehessen igazi karácsonyi ünnepi Igévé minden
kedves olvasó és családtagja számára ez a sokszor hangzó örömhír: ”Mert
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!”
Éljetek, éljünk most is és újra ezzel a csodálatos, Mennyből megkészített
lehetőséggel!
Örülök annak, és hálát adok a Szentháromság Istennek, hogy 8 éven át tartó, a
„Kiáltó szó”-ban írott cikkeim szolgálatát ennek a szép karácsonyi üzenetnek
átadásával fejezhetem be!
Kívánom feleségemmel együtt, hogy minden kedves olvasómnak így legyen
áldott, boldog Karácsonya, találkozása Jézus Krisztussal, és örökre megoldott
boldog élete már itt, és az örökkévalóságban!
Sok szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor

2010-2018
„Az Istennek pedig legyen hála az Ő
kimondhatatlan ajándékáért!” /2.Kor. 9,15/
Szegedi Gyula és felesége, Szegedi Gyuláné Dr. Költő Eszter 2010 októberében
kezdték meg lelkipásztori szolgálatukat a Nagyvarsányi Református
Egyházközség gyülekezetében. 8 éves szolgálatuk alatt Isten rengeteg áldását
mutatta meg általuk és rajtuk keresztül.
Hálás a szívünk, hogy Isten ide küldte és ide segítette őket közénk, és hogy ők is
– mint ahogyan Pál apostol az akkori világban – közöttünk Jézus Krisztus
személyének, személyes hívásának, a Róla szóló Ige nagy örömhírének hordozói,
hirdetői lehettek mindannyiunk számára.
Isten áldását kérjük további életükre és nyugdíjas éveikre. Kívánjuk, hogy
maradjanak meg az Úr Jézus hűséges szolgáinak.

A Gyülekezet búcsúzó lelkipásztorai
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Egy nagy próbákkal teljes, de Isten vigasztalásával, szabadító szeretetével
megáldott 2005. év Adventjén elhangzott személyes bizonyságtétel

Ki- és feltekintés
Pál apostol kitekint a korintusi gyülekezet életét terhelő bűnök, bajok és
nyomorúságok sötét fellegei közül, és odafordul Istennek minden értelmet
felülhaladó áldásaihoz, ajándékaihoz, és ekkor fakad fel szívéből ez a mondat:
„Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért!” /2.Kor.9,15/
Amikor elkezdjük olvasni a Korintusi leveleket, megdöbbenünk azon, hogy
milyen sötét bűnök uralkodnak némely Korintusban élő ember szívében:
felfuvalkodottság, gőg, személyválogatás, szeretetlen és igazságtalan ítélkezés,
pártoskodások, ellenségeskedések, hát mögötti suttogások, pletykák.
Igazságtalanul megkritizálták Pál szolgálatát és személyét. Azt mondták:
„Jelenléte erőtelen, beszéde silány.” Még Pál apostolságát is kétségbe vonták…
Pál nagyon szerette a korintusiakat. Minden egyes vádjukra mentő szeretetből
és Isten Lelkétől származó bölcsességgel válaszolt. Leleplezte, nem hagyta szó
nélkül /írás nélkül/ a korintusiak „sötétségét”, de mihelyt lehetett, elfordult,
kitekintett ezekből a sötétségekből, és ámulva fedezte fel Isten mérhetetlen
kegyelmét, Aki a tékozló fiak tékozlásait megbocsátva újabb és újabb ajándékait,
áldásait adta oda a korintusiaknak.
E nagyon súlyos gondokkal, feddésekkel, intésekkel terhes levelekben olyan
fejezeteket találunk, mint az 1. Korintus 13, ahol az Isten korintusiak között
felfakadó szeretetének himnusza, a „kiváltképpen való út” van leírva, vagy mint
a 12. és a 14. fejezet, ahol a korintusiaknak adott gazdag kegyelmi ajándékok
vannak felsorolva…Vagy a 2. Korintusi levél 8. és 9. fejezete, ahol azon ámulunk
el, hogy ezek a tékozló korintusiak milyen szófogadóan, buzgón és nagylelkűen
adakoznak a Jeruzsálemben élő keresztyén testvéreik szükségeire. Az őket inteni,
feddeni kényszerülő Pál tanítgathatja őket az adakozás Istentől jövő áldásainak
titkaira.
Olyan mindkét Korintusi levél, mint a sötét fellegek vonulása, amelyet
azonban megtör a nap mindent felülmúló ereje, és fel-fel ragyog a sötét fellegek
között, oszlatva azokat.
Így tekint ki Pál is a korintusi gyülekezet sötét fellegei közül, és odafordul az Isten
meg nem érdemelt, mindent felül múló áldásai felé. Áldott tanítás, elv és gyakorlat
ez. Isten azt üzeni nekünk, hogy kövessük ezt a tanítási elvet és gyakorlatot!
Vége az egyházi évnek, elkezdődött az Advent. A naptári évből sem sok van
már hátra.
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Visszatekintünk az elmúlt évre vagy évekre, talán látunk sötét fellegeket, de
lássuk meg, hogy ezeket is átjárja Isten meg nem érdemelt kegyelmének ereje és
mennyei világossága! Vegyük észre, vegyük számba Istennek drága szeretetéből
megadott áldásait, ajándékait saját személyes életünkben, családunk életében,
gyülekezetünkben, gyülekezetünk tagjainak életében, szomszédaink, barátaink,
ismerőseink életében. Forduljunk oda ezekhez, tekintsünk ki ezekre az áldásokra,
és átéljük mi is a Lélek csodáját abban, hogy felfakad a mi szívünkben is az Istent
magasztaló mondat: „Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan
Ajándékáért!”
A mi családunk életében ebben az esztendőben volt súlyos betegség,
betegápolás, nehéz műtét, halál, gyász, temetés, de adott az Úr vigasztalást, erőt a
terhek hordozásához. Minden súlyos gond között adott szolgálatokat és a
szolgálatok végzéséhez szükséges erőt. Adott ajándékba új életet, legelső kis
unokánk életét. Kis gyermek születhetett és növekedhet. Gyülekezetünk súlyos,
nehéz lelki és anyagi terhei között templomot újíthatott sok munkával,
szorgalommal, és közben folyhattak zavartalanul az istentiszteletek, és a
Gyülekezet élete előrébb juthatott.
Forduljon ki-ki közülünk és tekintsen ki Isten mindegyikőnknek adott
ajándékaira, áldásaira. Tartsuk számon, soroljuk fel, egymásnak is mondjuk el
azokat! Kövessük a Korintusi levelekben felfedezhető tanítást, elvet és
gyakorlatot!
S végül azt is lássuk meg, értsük meg és kövessük, hogy Pál nemcsak
kitekintett e mondat bizonyságtétele szerint, hanem fel is tekintett. Feltekintett
Jézus Krisztusra, Jézus Golgotai kereszten meghozott áldozatára. Ez az áldozat
az Isten „kibeszélhetetlen ajándéka”! Jézus Krisztus áldozata által nemcsak
megenyhülnek gondjaink, nemcsak megvigasztaltatunk nyomorúságunkban,
gyászunkban, nemcsak megpihenünk fáradtságunkban és megújulhatunk: hanem
megszabadulhatunk bűnből, kárhoztató ítéletből, és új, örök életre juthatunk,
Istennek kedves, értékes gyermekeivé leszünk. Haszontalan, sőt káros és
ártalmas, pusztuló és pusztító élet helyett másokat építő, minden értelemben
értelmes és hasznos életet élhetünk.
Gondolkodjunk hát el, fogadjuk el és kövessük a tanítást, az elvet és a gyakorlatot!
Tekintsünk ki, és tekintsünk fel! Legyen meggyőződésünkké, hitvallásunkká,
a mi lelkünkből is felfakadó mondattá: „Az Istennek pedig legyen hála az Ő
kimondhatatlan ajándékáért!”
Szegedi Gyula lelkipásztor és felesége
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Ismertetőjelük a szeretet!
Az ünnep közeledtével, beszerezve az ajándékokat és a karácsonyi kellékeket
szinte már alig jut idő a Karácsony igazi lényegének, a szeretetnek megélésére.
Szomorúan tapasztalom, hogy már az, hogy „Karácsonykor egy kicsit jobban
szeressük egymást” törekvés is kezd kihalni, már csak a külsőségek számítanak.
Ez nagyon szomorú, különösen a keresztyének életében. A Krisztust követő
ember nem arról ismerhető fel, hogy karácsonyi énekeket énekel, elmegy a
templomba, beszél vallásos témákról, /ezt is teszi/, hanem amint Jézus mondja a
János evangéliuma 13:34-35-ben, hogy: „Új parancsolatot adok nektek, hogy
szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást.”
Francis A. Schaeffer öt pontban foglalja össze, hogy a gyakorlatban hogyan
lehet kimutatni ezt a szeretetet:
1. Hajlandók vagyunk bocsánatot kérni, ha hibáztunk.
2. Készségesen megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek.
3. A nehézségek közepette is a gyakorlatban kell kimutatni a szeretetet, nem
csak szavakkal.
4. Egy konfliktushelyzetben nem a győzelemre, hanem a megoldásra
törekszünk.
5. Preventív módon, már a konfliktusok és nézeteltérések kialakulása előtt
világossá kell tenni, hogy a szeretet uralkodik köztünk.
Az igazi Karácsony itt kezdődik. A szeretetünk és annak egységben történő
kifejeződése az igazi fokmérője a karácsonyunknak, ill. a keresztyén életünknek.
Ha nem szeretjük egymást, nem is vagyunk Jézus tanítványai!
Kezdjük el gyakorolni a bocsánatkérést! Kérjünk bocsánatot attól, akit
megbántottunk szavakkal, vagy cselekedetekkel. Ha pedig valaki bocsánatot kért,
bocsássunk meg, engedjük el neki ezt a tartozást teljesen.
Ne a másik feletti diadalra törekedjünk, hanem a megoldásra, azaz Isten
dicsőségére. Egy vitában ne az legyen a fontos, hogy ki győz, hanem mi szolgálja
Isten dicsőségét, mi az Ő akarata. Próbáljuk csak ki ezt a gyakorlatban, például a
házastársi kapcsolatban. Meglepő pozitív változásokat fogunk tapasztalni!
Persze ez nem könnyű! Kinek van erre ereje, képessége és akarata?
Itt lesz igazán fontos a Karácsony igazi üzenete. A szeretni nem akaró, bocsánatot
nem kérő, megbocsátani nem tudó és mindig mások felett győzni akaró ember,
hogyan változhat meg? Ki segíthet ebben?
Igen, az a Jézus Krisztus, aki eljött egy kisgyermekként a földre Karácsony-kor,
hogy meghalljon értem, s érted a keresztfán és harmadnap feltámadjon.

Ezzel lehetővé tette, hogy a szeretni nem tudó ember szeretetlenségét megvallva,
bocsánatot kapjon és a Lélek által újjászületve egy új, szeretni tudó, akaró ember
lehessen.
Új szívet, új életet kapva Krisztusban lesz erő, akarat és készség arra, hogy az
életünk erről a nagy szeretetről tanúskodjon. Erről fogja megismerni a családom,
a barátaim, a falubeliek, a munkatársaim, hogy Jézus tanítványa vagyok, van
Karácsonyom és van örök életem.
Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel!
Balogh Tibor

Az ajándék
2004 óta foglalkozom adománygyűjtéssel. Csonka országunk határain belül és
kívül végzem ezt a tevékenységet önkéntes társaim segítségével. A támogatásokat
pedig itthon, illetve az elszakított területek egyik gyülekezetében élő nélkülözők
között osztjuk szét. Gyűjtünk ruhát, játékot, technikai eszközöket, papír-írótisztálkodási-tisztító és tartós élelmiszereket.
Néhány éve éppen végéhez ért a szokásos kampányunk mikor az irodámban a
társammal közös íróasztalon feltűnt egy törött, kopott, poros, de még használható
piciny versenyautó. Kollégám elmondása alapján már ő is itt találta, mikor átvette
az új szolgálati helyét. Elkértem tőle, s elhelyeztem az az évi felajánlások közé.
Karácsony második napjának estéjén került kiszállításra az a csomag, amiben
ott lapult az autó. A konyhába belépve az asztalon még láthattuk a vacsorából
megmaradt párizsit és kenyeret. A háziak meglepetten, ám annál nagyobb
örömmel fogadták el a „postások” által hozott csomagot. Az egyik kis szobából
futva érkező 5-6 éves gyerkőc a többi játék közül egyből a törött, kopott –de már
nem poros- versenyautót emelte ki s kezdett játszani vele csillogó szemekkel.
Mit tanultam meg ebből az esetből? Testvérem! Még meggyötörten, betegen,
talán hosszú magányban töltött esztendők után is lehetsz nagy ajándék valaki
számára, még szolgálhatsz! Törötten és fáradtan is okozhatsz örömteli perceket,
napokat, éveket felebarátodnak! Hosszú ideig pihenve, elfeledve, látszólag
nyugovóra térve jöhetnek még boldog, dolgos órák! Csorbán is lehetünk valaki
számára a meglepetésként érkező legszebb, legjobb, pótolhatatlan!
Spurgeon a „ ... világos lesz még este is” (Zak 14,7) igeszakaszhoz írt
magyarázatának következő sorait többször megélve jelenthetem ki én is: „Isten
cselekedete olykor azonban annyira meghaladja minden reménységünket és úgy
megszégyeníti félelmeinket, hogy ámulva kell dicsérnünk mérhetetlen
kegyelmét.”
Kívánom, hogy Teremtőnkre bízva életed te is többször átélhesd a fentiekben
leírtakat. Tudom, hogy a te létezéseddel is célja van Istennek!
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HÁLAADÁS
Elmúlt egy év, és mindjárt itt a vége,
De nem köszönt rám az igazi béke.
Folyton kísértenek a tegnapi gondok,
Ugyan mitől lehetnék én boldog?
A karácsony már itt toporog,
de zavaros lelkem még mindig háborog.
Le kellene már tenni a meddő harcom,
Legalább ilyenkor hálát kéne adnom.
Lehajtom fejem a párnára,
Készülök hálaadó imára.
Nem jut eszembe semmi, de semmi,
Valahogy mégis eljön a reggel,
Amiért én hálás tudnék lenni.
És én madárdalolásra ébredek fel.
Sokáig tart, míg végül elalszom,
Asztalomon a kinyílt virágok,
Feladva a hálaadó harcom.
Tükrömben
mosolygós arcot látok.
Álmomban süket vagyok és néma,
Rájövök semmi, de semmi nem volt hiába,
Kezem nem hajlik, a lábam béna.
Értem, érzem miért is a hála.
Nem látom Isten szép világát,
Ahogy rádöbbenek a valóságra,
Csak fekszem lomhán,
Kulcsolom is kezem áldó imádságra.
és nyomom a párnát.
Hálát adok ma minden jóért, szépért,
A körülöttem lévő igaz emberekért.
Hogy ma is adatik tisztavíz, és kenyér,
Hogy a fejem felett van fedél.
Hálát adok a nappali fényért,
Este a szép csillagos égért.
Hogy van munkám, és van miből megélnem,
Hogy vannak szeretteim, és van egy jó testvérem.
Képességem arra, hogy másokat szolgáljak,
És sok türelmem ahhoz, hogy senki meg ne bántsak.
Nem kell a varázslat, nem kell
a vagyon,
Hálás vagyok én ezekért
minden egyes napon.
E szép országért, amelyben
lakom,
S, hogy mindezt ajándékba

Balogh Istvánné, Ilk
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Gyermekhét 2018
Megszokott rendben a tanév befejezése után idén nyáron is megrendezésre
került a gyerekhét. Minden nap egyre többen jöttek erre a nagyon tartalmas,
tanulságos és érdekes alakalomra. Sokan a barátjukkal, testvérükkel érkeztek.
A turista ház udvarán gyülekeztünk, ahonnan a Fel barátim drága Jézus zászlaja
alatt című éneket énekelve, a gyülekezet zászlajával vonultunk át a templomba.
Ott az énektanulás után meghallgattuk az aznapi történetet és tanultunk egy
aranymondást.
Ebben az évben Józsué könyvével foglalkoztunk. Ezután visszamentünk a
turista ház udvarára, ahol finom tízóraival vártak bennünket. Étkezés után első
nap csapatokat alakítottunk a tanár nénik segítségével. Indulhatott a
„csapatverseny”. Különböző formában adhattunk számot az aznap tanultakról. Ha
a templomba odafigyeltünk a történetekre, akkor az állomásokon a csapat jól
teljesíthetett. Sok újdonságot tanulhattunk, élményekkel gazdagodhattunk minden
egyes nap. A csapatverseny után volt egy kis szabadidőnk, ahol játszhattunk,
focizhattunk, vagy a kézműves foglalkozáson tevékenykedhettünk.
A napi program a templomban zárult egy missziós történettel. Bunyan János
Zarándok útja című könyvét ismerhettük meg. Az utolsó előtti napon a csapatok
menetlevelén összesítésre kerültek a pontszámok, s minden csapattag ajándékot
kapott.
A pénteket mindenki várta, mert ekkor volt a családi délután. Eljöhettek a
szülők, nagyszülők. S együtt bonthattuk részeire a héten hallottak összefoglalását.
Végül a turistaház udvarára vonultunk, ahol finom süteményekkel, üdítőitalokkal
és nagy szeretettel vártak bennünket. No meg persze az elmaradhatatlan
játékokkal, ugráló várral, és óriás csúszdával, amit a gyerekek nehezen unnak
meg. Jó sokáig el is időztünk. Így ért véget ez a csodálatos hét.
Köszönjük az Úrnak, a gyülekezet vezetőségének, Tiszteletes Úréknak, a segítő
pedagógusoknak, az ellátásban résztvevőknek, s mindenkinek aki bármivel
hozzájárult ahhoz, hogy ez a hét megvalósulhasson.
Fakó Dominika Rebeka
Dicső Krisztián
Dicső László
8. osztályos tanulók
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Anyakönyvi rovat
Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események
történtek:
Házasságukra Isten áldását kérték:
Szikora Attila és Tompa Tamara
(június 22.)
Petkó György és Dévai Edina
(augusztus 11.)
testvéreink
Imádkozzunk értük és közös életútjukért!

Megkereszteltük
Dombauer Zsófia
testvérünket

(augusztus 12.)

Imádkozzunk érte, hogy ő is megismerhesse Megváltóját!

Eltemettük:
özv. Szűcs F Bertalanné, 90 évet élt
Herczeg Barna, 68 évet élt
özv. Tóth Adolfné, 90 évet élt
Gál Zsolt, 33 évet élt
Kiss Sándor, 85 évet élt
özv. Tóth Sándorné, 90 évet élt
özv. Gál Sándorné, 87 évet élt
testvéreinket.

(június 15.)
(június 20.)
(augusztus 15.)
(augusztus 23.)
(november 18.)
(november 21.)
(december 15.)

Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért!
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15)
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BÚÉK – Bízd Újra Életed Krisztusra!
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

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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www.refnagyvarsany.hu

Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi délelőtti alkalmak 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)

Tájékoztató a gyülekezeti alkalmakról
A lelkészváltás átmeneti időszakában néhány gyülekezeti alkalom időpontja
megváltozott, illetve még mindig változás alatt áll. Ezért gyülekezetünk
rendszeres alkalmai és az ünnepi alkalmak időpontjai jelenleg nem kerültek
feltüntetésre. Emiatt kérjük a Testvéreket, hogy figyeljék a hirdetéseket!
Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az
Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!

Egyedül Istené a Dicsőség!
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)

Kiáltó Szó
A Nagyvarsányi Református
Egyházközség kiadványa
Felelős Kiadó: Szegedi Gyula
Szerkesztő: Mércse Dávid
4812 Nagyvarsány
Kossuth utca 18.
Tel.: 06/45-480-017

nagyvarsany@reformatus.hu
www.refnagyvarsany.hu

