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A Váncsodi, Ártándi és Mezőpeterdi  
Református Egyházközségek ideiglenes kiadványa 
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HIVATALI ÜGYINTÉZÉS 

A koronavírus miatt meghirdetett rendkívüli intézkedésekre való tekintettel 
hivatali ügyintézés jelenleg csakis temetés vagy emlékharang bejelentése 
ügyében lehetséges, előre egyeztetett időpontban. 
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Harangozók: 
Birizdó Klára (Váncsod) 
Tel.: +36-20-599-2323 
 
Mester Renáta (Ártánd) 
Tel.: +36-70-276-4006 
Honlapunk címe: www.refarva.hu 
 

IGEHIRDETÉS 
Olvasandó: 1Sám 16,1-13. Jn 9. fejezet 

Kedves Testvérek!  
 Ahogy olvasom, és hallom a híradásokat, rendre megjelent ez a kép, hogy 
háborúban állunk. Ez nem egyszerűen csak egy harc, hanem háború, és 
mozgósítani kell magunkat, és mindent be kell vetnünk, és minden erőre 
szükségünk van, és harcolni, és küzdeni kell, és legyőzni az ellenséget. Szeretnék 

küzdeni, szeretnék mindent megtenni, amit lehet, de hogyan tegyük ezt meg 
keresztyén emberként? Úgy hogy nemcsak a külső ellenséggel, hanem a belső 
ellenséggel is szembe nézünk. Nem csak azt nézzük, ami a szemünk előtt van, 
hanem igyekszünk mélyebbre ásni és önmagunkban, a saját érzéseink között is 
rendet rakni. Jó dolog, ha együtt tudunk érezni, ha a bezártság napjaiban (a böjttel 
teljes összhangban) jobban odafigyelünk egymásra és a szeretetünket jobban is 
kifejezzük. Sajnos csak pár hét telt el, de az összezártságban hamar kiderült, hogy 
nagyon sok család szenvedi meg az összezártságot, mert a vírus kétségtelenül új 
helyzetet teremtett, ez a helyzet pedig abban foglalható össze, hogy nemcsak a 
vírussal, hanem egymással is kezdenünk kell valamit. A mindennapokban 
tanúsított törődés, odafigyelés, kedvesség most kevés, most több kell. Jó lenne, 
ha a szívünk ezekkel lenne tele, de a gyűlöletet, vagy a haragot, a megvetést, az 
indulatot nem erősítenénk magunkban. Ezért hogyha szeretnénk eredményesek 
lenni, megküzdeni, akkor érdemes az ellenfelünket jól kiismerni, és őt becsülni. 
Lehetetlen, hogy mi ne tudjuk azt, amit ez a vírus tud. De milyen is ez a vírus és mit 
művel velünk? 
 1. Az első, hogy ez a vírus végtelenül egyszerű. Hogyha szeretnénk 
eredményesen megküzdeni, akkor érdemes nekünk is ezt az egyszerűséget 
megbecsülni, az egyszerűséget nagyra tartani. Mit értek ez alatt? Hogy itt vagyunk 
most egy annyira sajátos helyzetben, amiben még sosem voltunk. Minden alakul, 
és változik, és hogy már a vasárnapot sem tudjuk úgy megszentelni, ahogyan 
szoktuk. A szokásos módon Krisztussal most nem fogunk találkozni, de 
mégiscsak adatnak olyan mindennapi és végtelenül egyszerű lehetőségek, és 
formák arra, hogy ne legyünk Jézus nélkül. Nagyon egyszerű, végtelenül tiszta, és 
lecsiszolt formák, és lehetőségek arra, hogy az Isten útján járjunk, és egymással 
jót tegyünk. Ez lehetséges. Nincs az a vírus, ami megakadályozna bennünket 
abban, hogy a magunk egyszerűségében rátaláljunk nagyon ezekre a 
magatartásformákra, amelyekben valódi élet van. A reménységet az is táplálhatja 
bennünk, hogy nincs az a vírus, ami kicsavarná a kezünkből azokat az egyszerű 
lehetőségeket, amelyek alapján jól bánhatunk egymással, és tehetünk egymásért 
és magunkért. A szakértők is azt mondják, hogy a vírus elleni leghatékonyabb 
védekezés a kézmosás. Egyszerű, mindannyiunk által megtanult tevékenység, 
mégis milyen fontos! Minden, ami annyira, szinte csak magától értetődő és 
hétköznapi, lehet a maga módján igencsak rendkívüli és hatékony. Legyen 
bennünk az egymás iránt tanúsított odafigyelés is ilyen egyszerű, de nagyszerű! 
 2. Ezek a vírusok igencsak következetesen teszik a dolgukat. Rengetegen 
vannak és mindannyian ugyanúgy élni akarnak. Megint csak mondhatjuk: „Mit 
tehetne az egyes ember? Nem vagyunk sokkal inkább kiszolgáltatottak?” 
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Miközben az igazság az, hogyha ezeket az egyszerű dolgokat következetesen, és 
sokan csináljuk, az nagyon eredményes. Minél következetesebben, és minél 
többen csináljuk, annál hatékonyabb és eredményesebb. Itt az ideje példát 
mutatni a felelősségről, vagy éppen a gyermekeink előtt is arról, hogy miért jó 
egymásért és nem egymás ellen munkálkodni, egymásra vigyázni. 
Reformátusként nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten egyetemes 
papságának része vagyunk. Mindenki Istent kell, hogy képviselje a családjában és 
minden ember előtt. Ha ez most az otthonmaradásban, a kézmosásban, az 
odafigyelésben, egy jó társasjátékban vagy éppen kertészkedésben nyilvánul 
meg, lényegtelen, de Jézusra mutatva hatékony. Nem hallgathatom el magam 
előtt sem, hogy ugyanilyen mindennapi, de annál fontosabb feladatunk most az 
egymásért való imádkozás és az Ige olvasása, hallgatása.  
 3. Ezek a vírusok nagyon okosan keresik a kapcsolatot, a maguk módján 
megtesznek mindent, hogy találkozzanak velünk, és kapcsolatban lehessenek 
velünk. Ha a vírus is keresi a kapcsolatot, akkor mi is. Érdemes nagyon is 
megtalálni most a kapcsolattartásnak azokat a formáit és lehetőségeit, amelyek 
adatnak nekünk. Olyan sok jó érzést tudunk adni, vagy szerezni, vagy elindítani 
mások életében és igenis számít, hogy legyenek jó érzéseink is, hogy legyenek 
pozitív érzéseink, amelyekre vissza tudunk emlékezni, visszagondolni, és 
kapaszkodót találni bennük, és azt mondani: „De jó! A mai napomban is sok szép 
dolog volt.” „De jó, ezt a napon is éreztem és át is adhattam az Istentől jövő 
szeretetet.” 
 4. Ezek a vírusok nagyon ügyesen használják a környezetüket. Ahogyan mi 
ezt most megtanultuk, cseppfertőzéssel terjednek. Használják a levegőt, 
használják a vizet, a párát, a szelet; nagyon ügyesek. Ha a vírusok ilyen ügyesen 
használják a saját környezetüket, mi mennyivel ügyesebben használhatjuk a 
miénket! Istent képviselni, Őt hirdetni számtalan formában lehet a jó szótól a 
világhálóig. Gondolkozzunk el azon, hogy mennyire hatékonyan használjuk ki a 
környezetünk nyújtotta adottságokat, hogy Isten szeretetét megéljük 
önmagunkban és egymás között! 
 5. Ezek a vírusok eléggé hasonlítanak egymásra. Ebben a különleges 
helyzetben összeköt mindannyiunkat a nehézség és a szenvedés (bár nem egyenlő 
mértékben). Kisebb-nagyobb mértékben mindannyian szenvedni fogunk, vagy 
pedig van, aki már most is szenved. Mit érdemes tennünk a szenvedéssel? Az első 
gondolat így szól: Belefelejtkezhetünk és beleragadhatunk, és beleszűkülhetünk 
abba, hogy azt mondjuk, hogy mi miatt szenvedünk. Hogy a vírus miatt, vagy éppen 
a másik miatt szenvedünk. Nem érdemes ebben a beszűkültségben és vakságban 
maradni és leélni heteket, hónapokat, talán egy egész életet úgy, hogy valami vagy 

valaki miatt szenvedünk. Hanem sokkal inkább érdemes fölemelni a 
tekintetünket, sokkal többet látni, és azt kérdezni magunktól: Hogyha szenvedünk 
is, és a szenvedés kikerülhetetlen lesz, ha az élet nehezebb most a szokásosnál, 
akkor kiért akarunk szenvedni, vagy kikért vállaljuk ezt a szenvedést? Eszembe 
jutottak Pál szavai is: „Szenvedjétek el egymást szeretetben…” Igen, erre a 
szenvedésre – de mondjuk inkább azt, hogy böjtre, szükség van. Mert például igen, 
nehezünkre esik otthon maradni, de ezt nemcsak önmagunkért tesszük. 
Nehezünkre esik otthon maradni, mert most nem lehet otthonról elmenekülni a 
munkába, az iskolába vagy éppen a boltba. Talán nehezünkre esik, mert otthon 
maradni egymással pillanatnyilag sokkal nagyobb áldozatnak tűnik, mint a 
fontosabbnál fontosabb munkákat elvégezni önmagunkért.  
 Nehezebb olyan magatartásformákat előtérbe helyezni, amiben átélhetjük 
azt, hogy, ezt most azért csinálom, hogy az „érted legyen”, és nem pedig azt 
gondolni, hogy ez most „miattad történik így”. Érdemesebb tehát nem a vírus 
miatt, hanem az embertársainkért böjtölni. És nem utolsó sorban, ha így 
cselekszünk, akkor nemcsak önmagunkért, embertársainkért, hanem Isten 
dicsőségére, az Ő akaratának engedve élünk.  
 6. Mi az, amit ezek a vírusok olyan hatékonyan csinálnak? Élni akarnak, és 
elég következetesen és kitartóan mindent megtesznek azért, hogy létezzenek. Ha 
mi is élni akarunk és azt akarjuk, hogy a szeretteink is éljenek, a kérdés így szól: 
„Hogyan éljük meg most ezeket a napokat? Az életünk minek, vagy kinek a kezében 
van?” Átélhetjük úgy, hogy sajnos most olyan időket élünk, hogy az életünk egy 
vírus kezében van. De az életünk nem egy vírus kezében van, és nem sok vírus 
kezében van. Az életünk Isten kezében van, és az életünket oda helyezzük, ahova 
mi akarjuk. Így szóljunk és éljünk úgy, ahogyan egy kedves énekünk mondja: 
 
„ Jőjj el immár, ó én édes orvosom! :/: Jőjj el, megváltó szép Jézus Krisztusom! Jőjj 
el, megnyugtatóm, édes Megváltóm: Testemet-lelkemet te kezedbe ajánlom!”   

(399. dicséret, 15. vers.) 
Ámen. 

Imádság 

Úr Isten, nyisd meg a mi ajkainkat és a mi szánk hirdeti a Te dicséreted!  
Úr Isten, figyelmezzél a mi segedelmünkre! 
Urunk, Isten, siess minket megsegíteni ily nagy szükségünkben, Krisztus 
Jézusért, mi Urunkért és Megváltónkért! 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek, ki volt kezdetben, 
azonképpen most és mindörökké! Ámen. 
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AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET VEZÉRFONALA A CSALÁDI 
ÁHÍTATOKHOZ 

Forrás: http://reformatus.ro/vezerlofonal-a-csalad-ahitatahoz.html 
 A családi vagy házi áhítat a család magánáhítatának alkalma, a 
családtagok együttes csendes órája. Hisszük, hogy mindenhol az Isten kegyelmén 
múlik jelenléte. Hisszük, hogy az ige szerint: „hol ketten vagy hárman 
összegyűlnek”, ott van velünk. Hisszük, hogy még úgy is, ha csak egyedül vagyunk, 
ő megszenteli a nehéz körülményekben is hozzáforduló emberek életét. A 
templom és gyülekezeti közösség utáni vágyakozásunk közepette történjen tehát 
áhítatunk. Erősítsen bennünket a tudat, hogy amiként mi – úgy más testvérek is 
Isten elé viszik életüket, nemzetünk és egész teremtett világunk életét.  
 A jelenlegi vészterhes időben otthonainkban is megszentelhetjük a 
vasárnapot az Isten igéje köré gyűlve. Erre a csendes alkalomra a család készüljön 
fel: beszéljenek róla és értsék/értessék meg a család tagjaival az alkalom 
szentségét és fontosságát. Szép és nemes formája az elcsendesedésnek az olyan 
alkalom, amelyet a családfő vezet. Akár egyéni, akár családi az elcsendesedés, az 
történjen az Isten igéjéhez méltó komolysággal. 
 Az egy helyiségben vagy egy asztal köré gyülekezettek ülve és imádságra 
kulcsolt kézzel hallgassák az igét. 
 A Szentírásból hangosan olvasandó egy alkalomhoz illő rész. Amennyiben 
lehetséges, az elhangzott ige után a jelenlévők próbálják megfogalmazni azt, hogy 
kinek mi ragadta meg a figyelmét. Beszéljünk őszintén és nyíltan az Isten igéjéről. 
Az interneten is találhatunk rövid magyarázattal ellátott napi igéket 
http://www.reformatus.hu/istentkeresem/ címen; ezek használatát is ajánljuk, 
akár úgy, hogy a megjelölt napi igét és a hozzá fűzött rövid magyarázatot olvassuk 
fel. Amennyiben kisebb gyermekek is jelen vannak, próbáljuk meg az igét 
összefoglalni úgy, hogy ők is megértsék. 
 Amennyiben van rá lehetőség és hajlandóság, a jelenlévők énekeljenek 
legalább egy kedvenc zsoltárt vagy dicséretet az énekeskönyvből. 
 Az ige hallgatása és esetleges magyarázása után hívjuk a jelenlévőket 
imádságra. Akár hangosan imádkozunk, akár magunkban – vigyük Isten elé 
közelben és távolban élő szeretteink életét és mindazokét, akik ezekben a 
napokban szükséget látnak. 
 Az elcsendesedés végén keressük ki a Szentírásból a Miatyánkot a Máté 
evangéliuma 6. részének 9-től 13-ig terjedő verseiből, és azt olvassuk fel. 
 
 

 

HIRDETÉSEK 

Váncsod 
Emlékezéssel tudatjuk, hogy emlékharang szólt 2020. 03. 23-án, 13 órakor Birizdó 
Jánosné, sz. Vékony Margit halálának 8. évfordulója alkalmából. Kegyelettel 
emlékezett rá az ő családja.  
 
Emlékharang szólt Molnár Sándorné, sz. Tyukodi Jolán halálának 1. évfordulója 
alkalmából 2020. 03. 26-án, 14 órától. Kegyelettel emlékezett rá az ő családja. 
 
Tudjuk az Igéből, hogy „az igaznak emlékezete áldott”  (Péld 10,7) 
 
 

Közös hirdetések 

Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben nincs 
lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni mind a 
gyülekezeteinket, mind pedig a rászorulókat.  
Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára. A Megjegyzés 
rovatban kérjük feltüntetni: „Isten dicsőségére”.  
Amennyiben az évi esedékes egyházfenntartói járulékot szeretné befizetni (4000 
ft/fő/év), úgy az átutalás közleményében a következőt kérjük feltüntetni: „EFJ 
2020+ <Befizető neve>” (amennyiben több személy nevében szeretne befizetni, 
úgy kérjük az összes név feltüntetését). 
Bankszámlaszámunk: 

Váncsodi Református Egyházközség:  
60600259-10001174 
Takarékbank Zrt. 
 
Ártándi Református Egyházközség 
11738101-20003153 
OTP Bank Zrt. 

 

 
Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora! 
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