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IGEHIRDETÉS 
 

Olvasandó: Zsoltárok könyve 84. fejezet („Sóvárgás a templom után)  
 
 Kedves Testvérek!  
 Vágyakozás. Mindannyian megtapasztaltuk már milyen érzés. 
Gyermekként mennyit vágyakoztunk a hőn áhított bicikli után, vagy épp az 
édesség után. Aztán fiatalként, kamaszként milyen lassan tud vánszorogni a 
vágyakozással teli idő, mikor a szeretet kedves távol van. Milyen vágyakozással 
teli tud lenni, ahogy tégláról-téglára felépül az első ház, vagy ahogy megvételre 
kerülnek a bútorok. Életünk során megannyi minden után vágyakozunk. Eleinte 
inkább tárgyakra: bicikli, édesség, autó, mobil ruha… és, ahogy telnek el felettünk 
az évek, úgy egyre megfoghatatlanába válik vágyódásunk, vágyódunk az 
egészség, a boldogság, az elhunyt szeretteink után… 
 Az elmúlt napokban, hetekben megtapasztalhattuk, hogy mennyi minden 
után tudunk vágyódni. Hétköznapi események, melyek eddig talán fel sem tűntek 
a számunkra. Átértékelődhetet bennünk a közelség és távolság fogalma. 
Érezhetjük, hogy mit jelent a személyes találkozás- vagy annak hiánya a 
szeretteinkkel.  

Mind ezek mellett pedig érezhetjük, hogy milyen a közösség, a gyülekezet és a 
templom hiánya. Hogy milyen, hogy nem léphetjük át a vaskos fa küszöböket és 
nem foglalhatjuk egy a megszokott helyünket a padban. A zsoltáros egyenesen így 
kiált fel „Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.”  
De nem csupán a sóvárgást mutatja fel számunkra a zsoltáros, hanem az 
erőforrást is. Azt, ami nekünk is erőt tud jelenteni ezekben a vágyakozással teli, 
bezárkózott napokban. Hiszen a folyamatos korlátozások, változások és 
megannyi veszély között, van Aki állandó, Aki határtalan, Akinél mindig 
biztonságot lehet találni, ezt a zsoltáros így foglalja össze: „ Boldog az az ember, 
akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.”  

Segítsen át bennünket és adjon erőt a számunkra, hogy boldogok 
lehetünk, hiszen Jézus Krisztus révén mi is Atyánknak nevezhetjük Istent, és 
hozzá tartozhatunk. Sokszor érezhetjük mi is azt, amit a zsoltár szerzője, hogy a 
Siralom völgyét járjuk. Talán ezekben a hetekben is amikor templom ajtók zárva 
vannak, megtapasztalhatjuk, hogy Isten jelenléte az életünkben ott is forrást tud 
fakasztani, ahol mi sivatagot látunk. Talán most többet gondolunk a szeretteinkre, 
talán többet imádkozunk értük, talán többet gondolunk azokra az 
embertársainkra, akiket eddig nem is tartottunk annyira számon. Az 
összezártságban meg kell(ett) tanulnunk, amit már annyiszor hallottunk 
úrvacsorák után, hogy milyen is az, hogy „szenvedjétek el egymást szeretetben”.  
Ahogyan ez sok-sok kitartást és elköteleződést igényel, úgy rá kell, hogy jöjjünk, 
hogy az Istennel való kapcsolatunk is hasonló. A jelen helyzetben „nem találhatjuk 
Istent a megszokott helyen”, megszokott módon. A kérdés az, hogy keressük-e Őt, 
ebben a megváltozott helyzetben? Ott van-e a mindennapjainkban? Bibliai 
kifejezéssel élve: feddhetetlenül élünk-e? Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek 
vagyunk, és hibátlanok, hanem azt, amit Péter példájából is megtanulhatunk: újra 
és újra visszatérni Jézushoz. az ilyen, Istent kereső ember tudja teljes szívvel és 
lélekkel mondani, hogy „Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. 
Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni.” 

Kedves Testvérek! Sokszor mondjuk, hogy ez a vírus lelassította az 
életünket. Vajon jó helyen álltunk-e meg? És ha egyszer tovább megyünk jó 
irányba fordulunk-e? „ Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra 
gondol…  Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.”  

Hordozzuk imádságban gyülekezeti közösségünket!  Ámen. 
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HIRDETÉSEK 

 
Mezőpeterd 

 
2020. április 20-án, 13 órától kísértük utolsó földi útjára Mohácsi Józesfné, sz. Fitz 
Erzsébet, e földön 67 esztendőt élt testvérünket. Ravatalán Isten Igéje az Első 
Korinthusi Levél 13. fejezetéből, az első 8 versből szólt hozzánk:  „Ha emberek vagy 
angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a 
zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot 
ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, 
úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És 
ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a 
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” 
 

Váncsod 
 
Emlékharang szólt 2020.04.22-én, 13 órakor Kerekes Imre halálának 5. 
évfordulójára. Emlékezik rá: Felesége és Családja.  
 
Emlékharang szólt 2020.04.24-én, 13 órakor Kovács Gyula halálának 3. 
évfordulójára. Emlékezik rá: Felesége és Családja. 
 
Emlékharang szólt 2020.04.25-én, 13 órakor Birizdó Imre halálának 22. 
évfordulójára. Emlékezik rá: Felesége és Családja.  
 

Ártánd 
 

Emlékharang szólt 2020.04.22-én, 12:10-kor Mura Istvánné halálának 1 éves 
évfordulójára. Emlékezik rá: szerető családja. 
 

Emlékharang szólt 2020. 04.26-án 12:10-kor Losonczy Zoltánné, sz. Varga Rózsa 
születésének 100. évfordulójára emlékharang. Tisztelettel emlékezik rá lánya: 
Nagy Zsolt Csabáné Erika. 
 

Tudjuk az  Igéből, hogy „az igaznak emlékezete áldott” Péld 10,7 
 

Közös hirdetés 

Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben 
nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni mind a 
gyülekezeteinket, mind pedig a rászorulókat. Erre a támogatásra egyre jobban 
szükségünk van, hiszen a perselypénzek, adományok elmaradása mellett is 
biztosítanunk kell a közüzemi költségek és fizetések, valamint az újság 
nyomtatásának  fedezetét. 

Adományaikat borítékba rakva eljuttathatják hozzánk a váncsodi parókia 
postaládájába bedobva, vagy harangozóink és gondnokaink részére átadva. 

Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára is. A 
Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „Isten dicsőségére”.  Emellett az 
egyházfenntartói járulék befizetésére is lehetőség van, ezesetben a 
közleményben az „EFJ” kód után a fizetett évet, valamit a fizetők nevét kérjük 
feltüntetni (4000 ft/fő/év).  
Pl.: EFJ-2020-Minta Márton és felesége. 

Bankszámlaszámunk: 
Váncsodi Református Egyházközség: 60600259-10001174. Takarékbank Zrt. 
Ártándi Református Egyházközség: 11738101-20003153. OTP Bank Zrt. 
 
  A gyülekezet anyagi terheinek hordozását ezúton is köszönjük. 

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


