
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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BIBLIAVASÁRNAP 

Igeolvasás: Bír 1,1-4: 1Történt Józsué halála után, 

hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk 

vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon 

ellenük? 2Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert 

kezébe adtam az országot. 3Akkor Júda ezt mondta 

testvérének, Simeonnak: Vonulj fel velem együtt a 

nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak 

ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsolt 

területre. És Simeon elment vele. 4Júda felvonult, az Úr 

pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizzieket, és 

megverték őket Bezeknél - tízezer embert. 

Alapige: Zsid 1,1-2: 1Miután régen sokszor és 

sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 

2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit 

örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 

 

Kedves Testvérek!  

Az elmúlt héten szerdán elkezdődött a húsvétot megelőző 40 napig tartó böjti időszak. A nagyböjt időtartama 

tehát 40 nap, amely napszám a Szentírásban általában az események jelentőségét húzza alá. Van úgy, hogy 

Isten közelségét, áldó voltát jelenti, s van úgy, hogy Isten büntetését mutatja. Jézus nyilvános szolgálatának 

megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában; 40 napig tartott a vízözön; 40 évig vándorolt a zsidó nép a 

pusztában; 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen, mielőtt megkapta a Tízparancsolatot; Jónás próféta 

40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt 

kezdtek. Elkezdődött tehát ebben az évben is a böjt, hogy felkészítsen a világtörténelem legjelentősebb 

eseményének, Jézus halálból való feltámadásának a megünneplésére, amely minden ember előtt megnyitotta a 

lehetőséget az üdvösség elnyerésére. Honnan tudjuk ezt? A Szentírásból. S miért kérdezem ezt? Azért, mert 

ma március 1. vasárnapja, Bibliavasárnap van. 

A Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az 

atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki 

által a világot teremtette. Isten ma Szentlelkén és a Szentíráson keresztül szólít meg minket. Ahogyan a 2Tim 

3,16-17-ban olvassuk: A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Olvassuk 

tehát a Bibliát, legyen napi lelki táplálékunk mindaz, amit számunkra naponta üzen, hogy a lenti vers írójával 

mi is tudjuk elmondani: S mily kedves lesz most Bibliád, Ha lelked benne elmerül, Nem bánt, nem szúr többé 

a vád, Csak Jézust látod egyedül. Ámen.      (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron)     

 

Varga Gyuláné: Egy könyvről 

Egy drága könyvet ismerek, 

Arról szeretnék szólni ma. 

Bár ismernék az emberek… 

E könyv neve: a Biblia! 

E könyvből Isten hangja szól: 

Oktat, nevel, tanácsot ad. 

S mert szívünk mélyét látja jól, 

Minden bűnünkre rá mutat. 

Tükör e könyv, csak nézz bele, 

S ha benne csúnya képet látsz: 

A lelked az, folttal tele, 

Van rajta szeplő, s mennyi ránc! 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Látod: irigy vagy és hamis, 

Méreg forr benned, s ki-ki tör, 

S az engedetlenséged is 

Hogy megmutatja e tükör! 

De mélyebben is nézz belé, 

S szemed, ha jobban felnyitod, 

Egy fényes arc ragyog feléd… 

E könyvben ott él Jézusod . 

Kitárt karokkal vár reád, 

Siess felé, hisz elfogad, 

Ó halld gyöngéd hívó szavát, 

ölébe rejtsd rút arcodat… 

S szemed ha hittel Rája néz, 

Meglátod, ő csodát művel, 

A bűnbocsánat nála kész, 

Mert megszerezte vérével. 

S mily kedves lesz most Bibliád, 

Ha lelked benne elmerül, 

Nem bánt, nem szúr többé a vád, 

Csak Jézust látod egyedül! 

   
Február 23-án gyermekistentisztelet         (Fotók: PK) 

     
Február 29-én Kézműves Játszóház           (Fotók: PD) 

Március:  

04. szerda 14.30 Bibliaóra. Téma: Küzdelem a sátáni erőkkel. Kérdések a persely mellett. 

04. szerda 18.00 Női bibliakör (30-50es korosztály) 

05. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

05. csütörtök 15.30 Ifjúsági óra 

05. csütörtök 16.30 Cserkészet 

06. péntek 17.00 

Ökumenikus Világimanap templomunkban A Tiszántúli Református 

Egyházkerületi Nőszövetség szervezésében 28. alkalommal kerül 

megrendezésre az „Ökumenikus Világimanap”, a baptista, evangélikus, 

görögkatolikus, római katolikus és református testvérekkel együtt, minden 

évben más-más felekezet templomában. Az imádságokat az idén zimbabwei 

testvérek állították össze. Vezérgondolatuk: „Kelj fel és járj!” (János 5:2-9) 

08. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

08. vasárnap 10.00 Böjti úrvacsorás istentisztelet, s párhuzamosan gyermek istentisztelet. 

08. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

- Hirdetem, hogy istentiszteletünkön megkereszteltük Vass Rékát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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