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Igehirdetés 
Fil 4,4-7 

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek 

legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem 

imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 

előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket 

és gondolataitokat Krisztus Jézusban.  

 

Kedves Testvérek!  

 Egy igen ismert és közkedvelt igevers áll előttünk. Mindössze két rövid 

mondat. Nem véletlen, hogy ezen a vásárnap, ez az Ige üzen nekünk. A húsvét utáni 

harmadik vasárnapot az egyházi rend, az úgynevezett „jubilate”, örvendezés 

vasárnapja. Lássuk be, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, mondhatnánk azt is, 

hogy az elmúlt évben híján voltunk az örömöknek. Így ezen a vasárnap bátorít és 

emlékezett bennünk a Szentírás: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: 

örüljetek!” Így szól hozzánk ez az apostoli buzdítás. Szinte visszakérdezünk 

magunkban: jól hallottuk? Hogy lehet az kérni, sőt parancsolni, hogy mindenkor 

örüljünk? Mikor annyi rossz tapasztalatunk van, annyi sértettséget, veszteséget, 

fájdalmat tudunk hordozni a szívünkben. Naponta érezzük magunkon és magunkban 

a bűn okozta sebeket, melyek elszomorítanak. Ezekkel a szomorú tapasztalatokkal a 

szívünkben kérdezzük, vajon miként lehet az apostoli buzdításnak eleget tenni?  

 Igazi áldásként, és gyógyírként hat ez az Ige a sebzett léleknek: „Örüljetek az 

Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” Meg kell látnunk, hogy nem 

akármilyen örömről van szó, hanem az Úrban való örömről. Hogyan találhatjuk meg 

ezt a fajta örömöt? Úgy, ha Rá figyelünk, ha az Ő akaratát keressük, ha meglátjuk az 

ajándékokat, melyekkel megáld bennünket és közösségeinket. Mert saját Magával 

akar megajándékozni. Ez már ott Betlehemben világosság vált mikor az angyali 

üzenet megszólította a pásztorokat: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Ez az evangélium, örömhír semmit sem 

vesztett a fényéből az évszázadok múlásával. Hiszen Ő valóan eljött közénk, vállalta 

a megpróbáltatásokat értünk, helyettünk és miattunk is. De továbbra is ott van a 

kérdés számunkra: hogyan lehetséges a mindenkori örülés az Úrban?  

 Erre a választ egy másik jól ismert Ige, örömhír adhatja meg a számunkra. A 

mennybe ment Jézus a következőkkel búcsúzott: „Íme, én veletek vagyok minden 

napon a világ végezetéig.” (Mt28,20b) Kellhet-e ennél nagyobb örömhír nekünk, 

minthogy maga az Úr van velünk minden egyes napon? S ha Isten velünk kicsoda 

ellenünk? Jusson eszünkben, hogy Ő velünk van az egyedül létben, velünk van a jó 

napokon és a próbatételek idején is, velünk van egyéni küzdelmeinkben és közösségi 

vívódásainkban, velünk van betegségeinkben… mert megígérte „veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig”.  

 Ezért lehetünk boldog emberek, mert van Istenünk minden időben. Van 

Istenünk, Aki az örömünk forrása lehet, Aki a mindennapi jelenlétével biztosít minket 

támogatásáról. Ez a jól ismert Ige ma is üzen a mi számunkra is. Üzen, hogy 

szakítsunk időt az örülésre, üzen, hogy használjuk ki jól az Istentől kapott kegyelmi 

időt, az életünket. Hiszen olyan rövid az élet, hogy a jót cselekedjük, és olyan hosszú, 

ahhoz, hogy a rosszat. Tudjunk Isten mellett elcsendesedni és feltenni magunknak a 

kérdést: Vajon tudtam-e áldás és örömforrás lenni az életemmel, cselekedeteimmel, 

beszédemmel?  

http://www.refarva.hu/
mailto:vancsod@reformatus.hu
mailto:artand@reformatus.hu


 
 

 Mi jellemzi ezt az Úrtól jövő örömöt Pál szerint? A szelídség és az Úr várása. 

Ez utóbbit emeljük most ki. Mit gondolunk, érzünk az Úr visszajövetele kapcsán? 

Sokszor legyintünk rá. Sokszor inkább ijesztő, hiszen pontosan érezzük, tudjuk, hogy 

mitől kellene addig és akkor megválnunk. De Pál az emberi élet gyengeségeire, az 

embert körülvevő és az emberben lakozó gonoszságra, bűnre, gyengeségre és a halál 

hatalmára tekintve mondja: az az Úr van közel, Ő közeledik felénk minden nap és 

közeledik az Ő visszajövetele is. Sőt megőriz, méghozzá a Tőle jövő békesség által. 

Csak az az ember tud örülni, akinek a szívében, a gondolataiban (és tegyük hozzá: 

csak abban a családban, közösségben, gyülekezetben van öröm, ahol) az Isten 

békessége van. Ahol elássák a csatabárdok, ahol az emberek imádsággal és 

hálaadással megtanultak és tudnak kérni az Istentől. Tanuljuk meg meglátni minden 

napban, hogy van miért, van kiért hálát adni. A mi Urunk, Jézus Krisztus  szeretete, 

békessége és közelsége pedig legyen minden nap hálaadásunk legfőbb indoka.  Övé 

legyen a dicsőség és a hatalom mindörökké! Ámen.  

66. zsoltár 

Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! 

Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek 

ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. 

Gyertek és lássátok Isten tetteit! Félelmetesek dolgai az emberek között: Szárazfölddé 

változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki! Hatalmasan 

uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. 

Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben 

bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, 

Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet 

raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de 

kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, 

melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be 

neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, 

halljátok, ti, istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem!  Szám hozzá kiáltott, 

nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna 

meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, 

mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.  

Hirdetések 

Váncsod 

Emlékharang szólt: 

2021.04.22-én, csütörtökön, 13 órától Kerekes Imre halálának 6. évfordulója 

alkalmából. Emlékeztek rá: felesége, gyermekei és unokái. 

2021.04.24-én, szombaton, 13 órától Hiripi Antal halálának 1. évfordulója 

alkalmából. Emlékeztek rá: szerető felesége, gyermekei: Marianna és Antika, 

valamint unokái: Sanyika, Alicia és veje: Sándor 

2021.04.24-én, szombaton, 14 órától Kovács Gyula halálának 4. évfordulója 

alkalmából. Emlékeztek: felesége és családja. 

Közös hirdetés 

1. Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen 

helyzetben nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni a 

gyülekezeteinket. Erre a támogatásra szükségünk van, hiszen a perselypénzek, 

adományok elmaradása mellett is biztosítanunk kell a rezsiköltségek és fizetések, 

valamint az újság nyomtatásának fedezetét. 

Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára. 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. 

2. 2021. 05. 02-án újra kinyitnak templomaink ajtajai. Testvéreinket a 

szokott időben, tehát Mezőpeterden 9-től, Váncsodon és Ártándon pedig 10-től várjuk 

az istentiszteletekre. A távolságtartás (háztartásonként) és a maszk viselése továbbra 

is kötelező. A továbbiakban a nyomtatott igehirdetések kézbesítését a lelkészi 

irodában lehet kérni.  

Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


