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Református Egyház 

Ez az érték, amelyhez minden mérhetı 
 
Körülbelül negyven éve Bibliavasárnap március elsı 
vasárnapja – mondta el Pecsuk Ottó, a Magyar Bib-
liatársulat (MBT) f ıtitkára abból az alkalomból, 
hogy ismét az év ezen szakaszához értünk. A reformá-
tus gyülekezetek e napi perselypénzét a Bibliatársu-
lathoz juttatják el. 
 

Ennek a napnak a kifejezett témája a Szentírás. 
Akkor is, ha a református egyházban magától értetıdı, hogy minden vasárnap a 
Biblia vasárnapja, hiszen a Szentírás egyházáról van szó. Pecsuk Ottó emlékeztetett, 
Kálvin abban különbözött a többi reformátortól, hogy a legkövetkezetesebben bibliai 
alapokra kívánta helyezni az egyházat: ez az érték, amelyhez minden mérhetı.  

A Bibliatársulat fıtitkára szerint fontos, hogy ezen a vasárnapon az egyház 
Bibliamissziójára, a Szentírás terjesztésére és szolgálatára felhívjuk a figyelmet. 
A bibliavasárnapi perselypénz mostanra az egyetlen rögzített adakozási alkalom 
maradt a Magyarországi Református Egyházban. (Az októberi utolsó vasárnapi per-
selypénzt minden évben más gyülekezet templomának építésére fordítják.) A Biblia-
társulat fontos bevétele ez az adomány: évente 6-7 millió forint győlik így össze, ez 
az éves költségvetés egyharmada. Pecsuk Ottó hozzátette, körülbelül 2007 óta stag-
nál ez az összeg. 

A Bibliatársulat több tagegyházában is tartanak Bibliavasárnapot, de min-
denhol más idıpontban: a metodistáknál februárra esett ez alkalom, az evangéliku-
sok az október 31-hez legközelebbi hétvégén lesz. 

A naphoz nem kötıdnek központi vagy más események, az MBT ekkor 
számol be körlevélben a gyülekezeteknek az elmúlt évi tevékenységérıl. Pecsuk 
Ottó szerint elsısorban a lelkipásztorokra hárul, hogy ekkor külön megemlékezze-
nek a Biblia szerepérıl. (reformatus.hu) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Nyírpazonyi Református Egyházközség 

heti hírmondója 
 
 
 

A vasárnapi igehirdetés vázlata: 

L.   Énekek: 504. 1-5 
T: Dán 5,1-7;13-30 

Megmérettél! 
Minden családfı tudja, hogy nemcsak az az ı feladata, hogy gyermekei testi 

egészségérıl, fejlıdésérıl gondoskodjon, hanem a lelki épülésérıl is. 
Nebukadneccar megtanulta a leckét. A kevély királyból Isten emberévé változott 
(Dán. 4,34). De a változás nem volt teljes. E gyönyörő és hangzatos szavak mellett 
azonban egyvalamirıl elfeledkezett, továbbadni a már megtapasztalt szabadítást. 
Bélsaccar (az unokája) éppen emiatt került szorult helyzetbe. A szent edényeket, 
amelyek az Úrnak voltak elkülönítve, saját céljára használta fel. Isten az ember testét 
nagyon sokszor edénynek nevezi. Meg akarja tölteni önmagával. Aki Istennek szen-
telte életét az szent edény. Lássuk be, hogy van hasonlóság Bélsaccar és közöttünk. 
Gyermekeidet kereszteléskor, konfirmációkor az Úrnak szentelted. Az Úréi, és van 
bátorságod arra, hogy élvezeteidre használod ıket. Saját magad dicsıségére mutoga-
tod ıket.  

Bélsaccar a lakomán a bortól részegedett meg, de lássuk be, nemcsak a sze-
szes italoktól lehet lerészegedni. A dicsıség, a hatalom, a gıg ugyanúgy képes arra, 
hogy „megrészegítse” az embert. Ez is mind-mind hatalmába kerítette Bélsaccart. 
Isten engedi a dolgokat, szabadságot ad teremtményeinek, még azoknak is, akik nem 
tisztelik ıt. De egy idı után megállj-t parancsol. Hosszan tőr, de egyszer elég! Ez 
történt a lakomán is ahol azt olvashatjuk, mindenki teljesen megrémült, (még a tér-
dei is reszkettek). Hadd mondjam, hogy az ítélet nem játék. Amikor valaki szembe-
kerül az Istennel, ez történik vele. Ha majd az utolsó ítéletkor kerülünk oda, ott fog-
nak igazán összeverıdni a térdeink. Ott a legerısebb ember is erıtlenné lesz. Merész 
volt Bélsaccar, de egy pillanat alatt odajutott, hogy erısen kiáltozott. „ …számba 
vette Isten a királyságodat, és véget vet annak”- hangzik az ige. Jól vigyázz, mert 
Isten megvizsgálja az „én-királyságodat” amelyet magadnak építettél fel, és véget 
vet annak.  

Az a kéz, amelyik megjelent ott a Bélsaccar falán, érted szegeztetett át a 
Golgotán. Az a véres kéz lehet ítélet, de lehet kegyelem is a számodra. 

Nyírpazonyi Református Egyházközség 
4531 Nyírpazony 

Arany J. u. 48. 
42/230-071 

sdg@t-online.hu 
www.pazonyirefegyhaz.hu 

 

http://www.bibliatarsulat.hu/
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Gyülekezeti alkalmak 

 
Vasárnap 1100 és 1500 Istentisztelet 

Csütörtök 1000 Bibliaóra 
Március 13-án vasárnap böjti úrvacsorás istentisztelet. 

Bőnbánati alkalmak keddtıl-szombatig 1700-tól. 
Az istentiszteleti alkalmakat a templomban, míg a bibliaórát az idısek otthoná-

nak a társalgójában tartjuk. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra!  

 
Nınapra 

A Nemzetközi Nınapot a történelmet átalakító nık ünnepeként ismerik szer-
te a világon. Március 8. kezdettıl fogva a nık egyenjogúságáért, a békéért vívott 
harcot szimbolizálja. 1910. augusztusában Koppenhágában március 8.-át végleg 
deklarálták annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New York-ban 40 ezer textil-
munkásnı sztrájkolt az egyenlı bérért és a munkaidı csökkentéséért.  

Manapság is sok megpróbáltatás éri a gyengébbik nem képviselıit - csalá-
don belüli erıszak, testi-lelki terror. Éppen ezért álljunk meg egy pillanatra rohanó 
világunkban és hajtsunk fejet a feleségek, anyák, a nagy- és dédmamák,– egyszóval 
a NİK – elıtt, és köszöntsük ıket nagy szeretettel! 

                                                         Tavasz hajnalán  
Róluk emlékezünk,  
A nıkrıl, kiknek  

Életünk köszönhetjük.  
 

Ki mindent 
Megtesz értünk, a nı,  

Dajkál, ápol,  
És felnevel ı.  

 
Hálánk szálljon  
Lányra, anyára,  

Ki a családot  
Összetartja.  

 
Szépséges nık,  
Jó asszonyok,  

Kívánunk boldog,  
                                                        Víg nınapot. 

       (Kéri János - Nınapi köszöntı) 

Aktuális 

Fájó szívvel hirdetjük Testvéreinknek, hogy az elmúlt héten két alkalommal 
kellett megállnunk ravatal mellett.  

Február 28-án kísértük el utolsó földi útjára Bíró István 67 esztendıt élt fér-
fitestvérünket. Az a szent ige, amely az ı hamvai mellett a vigasztalás szavait hirdet-
te özvegyen maradt felesége, gyermekei és a gyászoló család számára, írva található 
a II. Korinthusi  levél 4. fejezetében a 6-7. verseiben:  

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségbıl világosság ragyogjon fel", ı 
gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon elıttünk Isten dicsıségének 
ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a 
rendkívüli erıt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.” 

 
Második alkalommal, március 4-én Bódi József 31 esztendıt élt férfitestvé-

rünk koporsója mellett fohászkodtunk vigasztalásért a mindenható Istenhez. A gyá-
szoló család számára a Zsoltárok könyvébıl szólt Isten bátorító, erıt adó szava, az 
50. rész 15.versébıl: 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te 
dicsıítesz engem.”  

 
Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családok életére! 

Nagyvilág 

A pápa szerint nem a zsidók felelnek Jézus haláláért 
 

XVI. Benedek szerdán megjelent könyvében arról ír, 
hogy nem a zsidóság, hanem a vallás arisztokratái felelnek 
Jézus haláláért.  
Az egyházfı szerint, amikor János evangéliumában arról ír, 
hogy a "zsidók" felelnek Jézus haláláért, az alatt nem a nép-
csoportot, hanem a vallást vezetı arisztokratákat érti, akiket 
felháborított, hogy Jézus a zsidók királyának nevezte magát, 
megsértve ezzel a zsidó törvényeket. A katolikus egyházfı 
most megjelent könyve a 2007-ben napvilágot látott Názáreti 
Jézus címő munkájának második része. „János a zsidó kifejezést, nem a modern 
ember által belehallható rasszista értelemben használta, és nem is Izrael népére értet-
te. János maga is zsidó volt, akárcsak Jézus, és Jézus összes követıje. A kezdetekben 
a keresztény közösséget kizárólag zsidók alkották. János evangéliumában, amikor 
arról van szó, hogy a zsidók felelnek Jézus haláláért a zsidó szó alatt egyértelmően 
nem a népcsoportot, hanem a vallás vezetıit kell érteni”- írja a pápa.  

Bár a Vatikán már öt évtizede ezt hirdeti - a II. vatikáni zsinat 1965-ben 
visszavonta az egyház "istengyilkossági" vádját a zsidó nép egészével szemben -, 
zsidó tudósok szerdán jelentıs fejleménynek mondták a német születéső pápa érve-
lését, amely szerintük segíthet az antiszemitizmus elleni küzdelemben. 

http://idezetekkonyve.hu/szerzo/keri-janos
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