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ELŐSZÓ 

 
Kedves Testvérünk! 
 
A koronavírus-járvány miatti rendkívüli hatósági intézkedések 
miatt a Magyar Református Egyház Zsinati Elnöksége 2020. 
március 16-án azt a határozatot hozta, hogy további 
rendelkezésig minden egyházi alkalmat szüneteltetnünk kell. 
Emiatt istentiszteleteinket és egyéb igei alkalmainkat is 
átmenetileg szüneteltetnünk kell. A temetéseket csakis szűk 
családi körben végezhetjük.  
 
Ilyen rendkívüli intézkedések többségünk életében még nem 
történtek, éppen ezért még fontosabbnak tartjuk, hogy a félelem 
és elkeseredés erőivel szembe szállva Isten Igéjét hirdessük 
minden lehetséges módon. A jelen kiadványt azért hoztuk létre, 
hogy mindenkihez eljusson a mindennapi lelki táplálék, illetve 
mindenkit szeretnénk gyülekeztünk életéről tájékoztatni. Ezt a 
kiadványt Ön és kedves Családja azért kapta meg, mert a 
gyülekezeteink fenntartó tagja. 
 
Híreinket, igehirdetéseinket online is elérhetővé tesszük 
honlapunkon. Kérjük, látogassák meg honlapunkat és 
iratkozzanak fel hírlevél szolgáltatásunkra, hogy email-ben 
tudjuk hírleveleinket küldeni, ezzel is kímélve a környezetet. 
Kérjük továbbá, hogy jelezze felénk, amennyiben a jövőben  

- elektronikus úton szeretné megkapni hírlevelünket (ezt a 
honlapunkon, a hírlevél szolgáltatásnál tudja megtenni) 

- vagy nem szeretne részesülni a hírlevélből. Ezt a 
lelkipásztorok felé email-ben vagy telefonon lehet jelezni. 

 
Kérjük, a jelen kiadványok olvasása után is gondoljon 
környezetére. Adja tovább azoknak, akik érdeklődnek iránta, 
valamint gyűjtse szelektív hulladékként, amennyiben már nincs 
rá szüksége. 
Kérjük, hogy Családjával együtt imádkozzon a betegekért, 
gyászolókért, különösen is az egészségügyi dolgozókért. Kérjük, 
hogy amennyiben lehetősége engedi, nyújtson segítséget a 
rászorulóknak. 

mailto:vancsod@reformatus.hu
mailto:artand@reformatus.hu
http://www.refarva.hu/
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A mihamarabbi viszontlátás 
reményében jó egészséget, 

áldást és békességet kívánunk! 
Felhősi Anna és Felhősi András Imre, lelkipásztorok 

 

IGEHIRDETÉS 
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 
2Tim 1,7 

Kedves Testvérek!  
 
 A félelem az alap érzelmeink egyike 
(öröm, bánat, düh, meglepődés, undor és 
félelem). Mondhatnánk úgy is, hogy velünk 
együtt születik. Életkorunkból, lakóhelyünktől, 
társadalmi helyzetünkből kifolyólag számos 
dologtól és dolog miatt félhetünk.  
 Az elmúlt napokban, hetekben a félelem 
az egész világon eluralkodott. A félelemnek 
neve, illetve tárgya is van: egy vírus, méghozzá 
a koronavírus.  Egy apró, csupán 
mikroszkóppal látható élőlény, mely 
betegséget idéz elő, fertőz, és emberéleteket 
követel. Láthatjuk és hallhatjuk a híradásokat, 
melyek hirtelen emelkedő 
fertőzöttségszámot, növekvő haláleseteket 
mutatnak. Bár hazánk a környező országokhoz 
képest „előnyös” helyzetben van, nem 
tudhatjuk, hogy hogyan fognak alakulni az 
elkövetkező napjaink, heteink, hónapjaink.  
 Nem véletlen, hogy pont ez az ige került 
most elénk. Ezen az egy versen keresztül Pál 
apostol bátorít minket „Nem a félelemnek 
lelkét adta nekünk az Isten…”. Feltehetnénk a 
kérdést, hogy akkor nem szabad félni?! A hívő 
és a nem hívő is fél, a különbség ott rejlik, hogy 
a hívő ember számára ott a bizonyosság, 
miszerint „Az, hogy testestől-lelkestől, mind 
életemben, mind halálomban, nem a magamé, 
hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus 
Krisztusnak a tulajdona vagyok…” (Heidelberi 
Káté, 1. kérdés-felelet) 
 Valamint, ha nem a félelem lelkét adta 
nekünk Isten, akkor mit? Az igevers második 
felében megkapjuk rá a választ: „az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét.” Ebben a kialakult 

helyzetben pedig felelős (keresztyén) 
állampolgárként így is kell viselnünk magunkat. 
Ha az eredeti görög szöveget vizsgáljuk meg, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy az erőt másként is 
lehet fordítani, mégpedig csodának. Sokan 
mondják, hogy csodára lenne szükségünk. A 
napokban jelent meg egy olasz orvos 
vallomása. Arról írt, hogy milyen tragédiákat és 
szörnyűségeket kellett átélnük és látniuk az 
elmúlt napokban. Borzasztó lehet orvosként 
meghozni a döntést, hogy ki kapja meg az 
életmentő eszközt és ki nem. A kialakult 
helyzetben az orvos belátta, hogy az emberi 
erő, és tudás a végéhez ért, és egy idős, beteg 
pap reménységét látva, az addigi ateista énjét 
megtagadva imádkozni kezdett. Mi ez ha nem 
csoda?! A jelen helyzet bizony sokakat Isten 
felé fordíthat, és minden megtérés egy csoda.  
 A „szeretet”. Számtalanszor hallhattuk, 
akár tapasztalhattuk is, hogy egy szeretet 
nélküli világ felé haladunk. A szeretetre, az 
egymás felé, és egymásra figyelésre most még 
inkább szükség van. Ez keresztyéni 
küldetésünk is. Kérjük az Urat, hogy adjon 
nekünk látó szemeket, hogy észrevehessük, 
hogy hol és miként tudnánk segíteni. És a 
józanság, melyre talán a legnagyobb szükség 
van. Nem arról van szó, hogy felelőtlenül, 
óvintézkedések nélkül folytassuk tovább az 
életünket jelen helyzetben – mert majd az Isten 
megsegít. Megíratott a mi számunkra is „Ne 
kísértsd az Urat, a te Istenedet!” (Mt4,7) Ha 
egymód van rá, tartsuk be az 
óvintézkedéseket. Valóban nem a félelem kell, 
hogy uralkodjon rajtunk, de a vakmerőség és a 
bátorság között nagy különbség van.  
Jelen helyzetben adjon erőt a mi számunkra, 
hogy „nem a félelemnek a lelkét adta nekünk 
Isten…” és tudjunk úgy élni, hogy valóban 
látszódjon, hogy „az erő, a szeretet, és a 
józanság lelkét” kaptuk. 
Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk! Ámen. 
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HÉTKÖZI ÁHÍTATOK 
2020. 03. 23. Hétfő 
Olvasmányok: Jn 6,26–35 és Mk 12,38–40 
Minden évben lenyűgöz a tavasszal újjáéledő 
természet, a fák rügyfakadása, a madarak 
éneke, a virágok friss illata. Örömmel fekszem 
el a puha, zöld fűben, hogy csodáljam a 
napsütötte kék eget vagy éjszaka a csillagos 
égi takarót. A természetben minden azt hirdeti 
körülöttem, hogy csodás a rend, határtalan a 
szépség, végeláthatatlan a gazdagság. Egy 
erdő mélyén a fák lombkoronájának 
ölelésében, a hegycsúcs tetején a kilátásban 
gyönyörködve, a természet erői által vágott 
különös képződmények sokszínűségében 
elmélyedve talán pár perc, óra erejéig 
megtapasztalja az ember Isten jelenlétét. Isten 
közelségének átélése, a természet kincsei 
könnyebben nyitják meg szánkat a hálaadásra, 
a köszönet szavára. A természet szépsége, a 
végtelen kék égbolt, a tengerek hatalmas 
kifeszített víztükre arról árulkodik, hogy 
minden Isten csodálatos alkotása. Mindehhez 
a nagysághoz, hatalomhoz képest az ember 
csupán apró porszem az egészben, aki nem 
tehet mást, mint álmélkodva megáll, és dicsőíti 
Teremtőjét. Ezt teszi Nehémiás is bűnvalló 
imádságában: megáll Isten nagysága előtt, és 
hálát ad teremtő munkájáért. 
 
A teremtett világ megismerése tiszteletre hív 
bennünket, hogy óvjuk és védjük Isten 
alkotását, hogy újból és újból átélhessük benne 
az Istennel való találkozás örömét. 

Csorbáné Farkas Zsófia Anna 
2020. 03. 24. Kedd 
Olvasmányok: Jób 9,14–23.32–35 és Mk 12,41–44 

Amilyen távol vannak az emberi tettek a 
tökéletességtől, éppen olyan közel van a 
tökéletesség vágya magához az emberhez. 
Sokszor közelebb, mint önmaga. Egyenesen a 
szíve közepében. Hallgassunk csak bele néha 
mások vitájába: jó eséllyel azt tapasztaljuk 
majd, hogy az egyik ember a számára is 

elérhetetlen tökéletesség mércéjéhez igazítja 
a másikkal szembeni elvárásait. Igaz, hogy ez 
nem fair, de nem ez a legnagyobb gond vele, 
hanem hogy teljesíthetetlen is. 
 
Szeretnél egy jó veszekedést? Kérd csak 
számon a másikon, házastársadon, 
családtagodon, barátodon, ami számodra a 
legfontosabb… Szeretnél békétlenséget 
szívedben és életedben? Mérd hozzá jelenlegi 
tetteidet, szavaidat és gondolataidat a szíved 
mélyén élő elvárásokhoz anélkül, hogy mindezt 
a tökéletesség forrásának színe előtt tennéd. 
 
Évezredeken át keresett bölcsesség a jól 
sikerült élet titkos receptje. A zsoltáríró és az 
apostol felfedi a titkot. A tökéletesség Isten 
tulajdonsága, amellyel az emberi teremtmény 
csak abban az esetben birkózhat meg 
sikeresen, ha elfogadja ennek isteni eredetét. 
Isten akaratának tökéletes megismerése az 
igazság és jóság útjának figyelmes 
észrevétele, amelynek jele és eredménye is az 
apostol kívánságában kifejeződő lelki 
bölcsesség és belátás. 

Béres Tamás 
2020. 03. 25. Szerda 
Olvasmányok: Jn 15,9–17 és Mk 13,1–13 
Mit készítettél legutóbb? Egy jó kávét? 
Szendvicset az uzsonnacsomagba? 
Karácsonyfadíszt? Rendet a polcon? Bármibe 
is fektettél időt és energiát: remélem, 
örömödet lelted a végeredményben. Amolyan 
önértékelést helyreállító, gyönyörködős 
örömre gondolok, nem az „ez is megvan, mi a 
következő feladat?” kétes értékű 
megelégedettségére. Sikerélményre, hogy 
ami elkészült, egészen biztosan betölti majd a 
feladatát. Hasznos, praktikus és a maga 
nemében tökéletes, mint a fazekas 
műhelyéből kikerülő cserépedény. Jó 
végigsimítani rajta az alkotó szemével… 
 
Milyen lenne az elkészült alkotás dicsekvését 
vagy éppen méltatlankodását hallgatni e 
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végigsimítás közben? A meghökkenés 
pillanatai után kész lennél-e választ adni a 
miértjeire; türelmesen kézzel is végigsimítani 
újra meg újra; elmagyarázni türelmesen, hogy 
tényleg úgy tökéletes, ahogy van; foglalkozni 
vele úgy, hogy felismerje és elfogadja 
értékességét? 
 
A teremtő Isten a meghökkenést kihagyva kész 
minderre, hogy meggyőzzön: olyan vagy, 
amilyennek lenned kell, mert ő maga 
munkálkodik érted és benned. Ha még 
hiányosságot rónál fel: bizonyára még nem 
vagy „kész”, a következő munkafázist is várd 
meg. Isten „műhelyében” selejt sohasem 
készül! 

Farkas Etelka 
2020. 03. 26. Csütörtök 
Olvasmányok: 2Kor 4,11–18 és Mk 13,14–23 
Az ember bűnös! Én is ember vagyok. Isten 
teremtménye, aki még ha nem is vesz 
tudomást róla, akkor is bűnben született. A bűn 
így végigkíséri életemet, mindennapjaimat. 
Fájó kimondani, de nem fér hozzá kétség. Ám 
nem mindegy, hogy ezt az állapotot miként 
kezelem. Elfogadom, beletörődően tekintek 
rá, vagy küzdök ellene. 
 
A hitre jutott ember nem tud beletörődni. Fáj 
ez az állapot, így nap mint nap arra törekszik, 
hogy a bűnös lét ne hatalmasodjon el rajta. 
Hogy lehetséges ez? Csakis Istennel! Isten 
tudja egyedül a bűnöket megbocsátani. Nem 
kellenek ehhez közbenjárók, nem kellenek 
ehhez földi emberek, Isten az, aki képes 
enyhíteni bűnös életünkön. Egyedül ő tud 
„óemberből új embert” formálni. 
 
Nem tudok hát mást tenni – és nem is szabad –
, mint kimondani: Uram, vétkezem újra és újra. 
Pedig hányszor ígértem neked, hogy soha 
többé nem vétkezem sem ellened, sem 
embertársaim ellen! Aztán tessék! Újból 
megtörténik. És ugyanaz a forgatókönyv. 
Fogadkozom, ígérgetek, vétkezem, 

fogadkozom, ígérgetek… Nem akarok bűnös 
lenni. Elég ebből. Olyan teremtményed akarok 
lenni, akire büszke vagy. Hátra akarom hagyni 
bűneimet, hisz szenvedek tőlük. Segíts, kérlek, 
Istenem! A te teremtményed vagyok, aki 
egyedül csakis tőled vár irgalmat. 

Pongráczné Győri Boglárka 
2020. 03. 27. Péntek 
Olvasmányok: Jn 16,16–23a és Mk 13,24–27 
„A vesémbe lát” – bármily meglepő, ezt a 
kifejezést általában nem orvosra szoktuk 
mondani, hanem arra a személyre használjuk, 
aki szinte jobban ismer minket, mint mi saját 
magunkat. Ilyen személy lehet a szülő, egy 
tanár, egy edző, egy mentor vagy egy testvér, 
egy jó barát. Ők sokszor azt is meglátják 
bennünk, amit mi el se hiszünk magunkról, és 
ki tudják hozni belőlünk a legjobbat. De akkor is 
belénk látnak, amikor rosszat gondolunk. 
Gyermekkoromban édesanyám már a 
nézésemből kiszúrta, amikor füllentettem. De 
szüleink koholmányainktól függetlenül tudták, 
tudják, hogy mennyi jó van bennünk. Ismerik 
gondolatainkat, érzéseinket. 
 
Az ókori zsidó hagyományban a szív az 
érzelmek mellett az értelem középpontja is. A 
vese pedig az érzelmek helye. „Vesénk” és 
szívünk pedig csalárd módon sokszor 
félrevezet minket, és azt érezteti velünk, hogy 
nincs bennünk. De van valaki, aki jobban ismer 
minket! Závada Péter így ír róla: „Vesémbe 
látsz, Istenem, mint a röntgen. / 
Viharlámpásod csontig átvilágít.” 
 
Az önvizsgálat idején, böjtben az az örömhír 
számunkra, hogy bár szívünk vádol minket, de 
Isten ismer minket, lát bennünk minden jót, és 
szeretete akkora irányunkban, hogy egyszülött 
Fiát adja értünk. 

Lukács Máté András 
 
2020. 03. 28. Szombat 
Olvasmányok: Jn 14,15–21 és Mk 13,28–37 
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Kislányom elmúlt hároméves. Az elmúlt 
időkben sokat foglalkozik a szülei határainak 
feszegetésével. Van, amikor bátorítjuk, 
biztatjuk, de létezik olyan, amiről inkább 
lebeszéljük. Ekkor csalódottan felcsattan: 
„Miért nem szabad?” Máskor olyat követel, amit 
kérhetne is. Természetesen elhangzik az 
„akarom” a „kérem szépen” helyett. 
 
Rendszeresen tudatosítom magamban: „Nem 
rövid, hanem hosszú távon szeretjük a 
gyermekünket.” Vannak dolgok, helyzetek, 
amelyekre időnként nemet kell a szülőnek 
mondania. Ilyenkor ő nem túl népszerű. 
 
Attól válik a barát baráttá, hogy az élmények, 
közösen kiállt próbák bizalmassá teszik a 
másikat, és érzékeny szabályok mentén 
támogatják egymást. 
 
Egy betérő családtag onnan tudja, hogy része 
a közösségnek, amikor a finom 
mondatfordulatok értője lesz, amikor elkezdi 
élni a belső hagyományok és rítusok 
élményvilágát. 
 
A játékosokat összekötik az eszközök és a 
játékszabályok. Mindezek élhető keretet és 
biztonságot adnak. 
 
Amikor Isten szabályokat, útmutatásokat és 
törvényeket ad, azzal az a célja, hogy életben 
tartson, és óvjon mindattól, ami árthat. Ő így 
biztosít számunkra életteret. 
 
Ha Isten akaratában működő, cselekvő 
bizalmam van, az nem másnak a jele, mint hogy 
Atyánk szeretett családjának kötelékébe 
tartozom. 

Benkóczy Péter 
 
Áhítataink forrása az Evangélikus Útmutató 
aktuális napi áhítatai. 
Ajánljuk továbbá a református Bibliaolvasó 
Kalauzt, a Mai Igét vagy a Reformátusok 
Lapjában megjelenő elmélkedéseket. 

Online áhítatokért keressék fel gyülekezeteink 
weboldalát (www.refarva.hu) vagy a 
www.reformatus.hu weboldalt.  
 

VERSEK 
Bogárdi Szabó István: Vissza 

 
most vissza kell vonulni, most az dezertál, aki 

védtelenül flangál a fronton, s nem tart 
hadrendet 

most vissza kell húzódni haza, a kényszerből 
előnyt formálni; lám, mennyit mondogattuk, 

nincs időm az asztalhoz ülni, gyermekeimmel 
foglalkozni, s amúgy módjával, ráérősen 

szeretni az enyéimet 
most vissza kell foglalni otthonunk üresen 

hagyott tereit, és betölteni jókedvvel a 
szorongások közepette is 

most vissza kell adni a munka tisztességét és 
becsületes számvetést készíteni, van rá mód 

most vissza kell adni a bizalmat azoknak, 
akikre felelősséget terheltünk, 

döntéshozóknak, orvosoknak, ápolóknak, 
rendfenntartóknak 

most vissza kell fordulni a valósághoz és 
letenni a ficamos ábrándokat 

most vissza kell adni a természetnek az 
elorzott hatalmát 

most vissza kell találni a lemondás 
gazdagságához 

most vissza kell adni az életnek reményt 
most vissza kell adni a gondviselésnek az erőt, 

most vissza kell adni magunkat teljesen 
Istennek 

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit 
sem 

 
Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
Most megnyugoszom, 

http://www.refarva.hu/
http://www.reformatus.hu/
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most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten, 
 
új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem… 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

GONDOLATÉBRESZTŐ 
Kálvin János genfi reformátor elsősorban nem 
Isten bosszújának, nem büntetéseként 
értelmezi a járványokat, a csapásokat (elismeri 
persze, hogy lehetnek azok is bizonyos 
helyzetekben, de nem szabad általánosítani!), 
hanem Istenhez terelő próbatételeknek tekinti 
ezeket. Így érvelt hatalmas művében, a 
Keresztyén Vallás Rendszere, másként az 
Institutio harmadik fejezetében. A Szentírás 
ezt mondja: „Azért fenyít az Úr 
nyomorúságokkal, hogy el ne kárhozzunk a 
világgal együtt (1Kor 11,32). Tehát még a 
legkeményebb csapásokban is fel kell 
ismernünk Atyánk irántunk való kegyességét 
és jóságát, mert ő még ilyen körülmények 
között sem szűnik meg üdvösségünket 
előmozdítani. Nem azért ostoroz ugyanis, hogy 
elveszítsen és megsemmisítsen, hanem azért, 
hogy a világot sújtó átoktól megóvjon.” 
(Institutio 3.8.6) 

IMÁDSÁGOK 
Ima koronavírus világjárvány idején 

Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod 
árnyékában. A bizonytalanság és a próbatétel 
idején is, kérünk, állj mellettünk. Támogasd és 

oltalmazd, jó Urunk, az aggodalmaskodókat és 
a félelmes szívűeket, emeld fel mindazokat, 
akik mélységeket járnak ezekben a napokban, 
hetekben. Hadd örvendezhessünk újra a Te 
jóságodnak, tudván bizonyosan, hogy semmi 
sem szakíthat el Tőled, sem szeretetedtől, 
mert Te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus. 
Ámen. 

Ima a karanténba kerülőkért 
Együttérző, szenvedéseinket ismerő, 
Felséges Urunk, Istenünk! Maradj azok mellett 
is, akik megbetegedtek, akik félnek vagy már 
karanténban vannak. Magányukban légy a 
társuk, Te légy vigasztalásuk. Szorongásukban 
légy reményük. Sötét, nehéz pillanataikban Te 
légy világosságuk.  
Annak nevében kérünk Téged, Atyánk, Aki 
egyedül áldozta fel magát a kereszten, és 
uralkodik Veled dicsőségben, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. 

Ima azokért, akik megfertőződtek 
koronavírussal 

Irgalmas Istenünk, bízunk tévedhetetlen és 
drága gondviselésedben, azokkal együtt, akik 
betegek vagy elgyengültek, tudván, bármely 
veszedelem is vesz körül minket, a Te 
örökkévaló karjaid alant vannak velünk. Erős, 
világokat alkotó, fenntartó karodra 
támaszkodhatunk, így biztonságban 
érezhetjük magunkat. Könyörgünk, gyógyító 
kezed terjeszd ki felénk, és áraszd ki ránk 
gyógyító erődet, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. Ámen. 

Imádság az orvosokért, ápolókért és az 
ellenszérum kutatókért 

Kegyelmes Istenünk, ajándékozz kedvességet, 
együttérzést és fáradhatatlan fizikumot, 
lelkületet  
azoknak, akik a vírus miatt megbetegedettek 
mellett állnak, s adjál a Te bölcsességedből 
azoknak, akik kutatják a hatékony vakcinát. 
Erősítsd meg őket és tedd kitartóvá a 
kutatásban  
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Szent Lelkeddel, s munkájuk eredményessége 
révén adj gyógyulást majd mindenkinek Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Imádság a gyász terhe alatt 
Ajándékokat adó és elvevő Mindenható Úr! 
A sok „miért” Hozzád vezet. Miért ő? Miért 
most? Miért így? Sok emberi kérdés, és csak 
egy igaz és vígaszt nyújtó válasz ami Nálad van. 
Az emberi szavak erőtlennek tűnnek, a vígasz 
oly messze van. Erőt ad, hogy Te tudod milyen 
a veszteség, hiszen a Te egyszülöttedet 
küldted el közénk. Azért, hogy könnyeket 
töröljön le, sírókat vigasztaljon, támasz legyen 
a nehéz időkben. Emberré lett és 
megtapasztalta, hogy milyen teremtettnek 
lenni, de mégis Hozzád volt hasonlatos. Előtte 
a halálnak nem volt hatalma, ahol Ő megjelent, 
ott az elmúlásnak nem volt maradása. 
Harmadnapon végleg legyőzetett a rettegett 
ellenség. Jézus váltsága által mi is 
részesülhetünk a bűnbocsánatban és az örök 
életben. Nem tudjuk, hogy kit és mikor 
szólítasz Magadhoz, vagy hogy mikor enyhül a 
hiány, amit az elveszítés okoz, de hisszük, hogy 
nem hagysz magunkra. Hisszük, hogy ha 
megsebeztél, akkor be is kötözöl, így fordulunk 
Hozzád, mint áldott Orvoshoz. Te légy a mi 
fájdalmunk enyhítője. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
Váncsod 

Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt 
héten 2 alkalommal kellett ravatal mellett 
megállnunk: 
 
2020.03.19-én vettünk földi búcsút Vékony 
Albert, e földön 67 évet élt testvérünktől. 
Istenünk vigasztaló Igéje a 2Kor 4,17-18-ból 
szólt hozzánk:  
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk 
minden mértéket meghaladó nagy, örök 
dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a 
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók.” 

 
2020.03.21-én búcsúztunk Zajzon Imréné, sz. 
Mónus Ilona, e földön 82 évet élt testvérünktől. 
Istenünk vigasztaló Igéje az Ézs 57,18-ból szólt 
hozzánk: 
„Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! 
Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és 
gyászolóinak.” 

Ártánd 
Emlékezéssel tudatjuk, hogy emlékharang 
szólt 2020.03.18-án, szerdán, 12:10-kor Szőke 
Emma halálának 5. évfordulója alkalmából. 
Kegyelettel emlékeztek rá gyermekei és azok 
családjai. 
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, 
hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek 
tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt 
szorongatnak minket, de nem szorítanak be, 
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; 
letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát 
mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus 
élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert 
életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk 
Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen 
halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi 
munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a 
hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan 
meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is 
hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki 
feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt 
minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek 
együtt. Mert minden értetek van, hogy a 
kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak 
hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem 
csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis megújul 
napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű 
szenvedésünk minden mértéket meghaladó 
nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem 
a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók. (2Kor 4,7-17) 

Közös hirdetések 
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Az istentiszteleteinken szokásos 
perselyadományokra a jelen helyzetben nincs 
lehetőség, de számos lehetőségünk van 
anyagilag is támogatni mind a 
gyülekezeteinket, mind pedig a rászorulókat.  

1. 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. 
 
2. Örömmel továbbítjuk, hogy Váncsodon 

Bundik Zoltán képviselő úr Fónyad Ákos 
képviselő úr támogatásával felajánlotta, hogy 
minden nap 8-11 óra között ingyen kiszállítja a 
szükséges élelmiszereket és gyógyszereket 
azoknak az időseknek, akik nem a bevásárlást 
nem tudják másra bízni. Telefonos 
elérhetősége: +36-30-679-78-66. 

Amennyiben tudunk olyan idős emberről, 
aki hasonló helyzetben van, úgy 
lehetőségünkhöz képest nyújtsunk 
mindannyian segítséget. 

 
3. „Összefogás az újrakezdésért” 

elnevezéssel krízisalapot hozott létre és 
adománygyűjtést indított a Magyar 
Református Szeretetszolgálat. A befolyt 
összegből a járványhelyzet következtében 
kialakuló nehéz élethelyzetekben szeretnének 

segítséget nyújtani a rászoruló időseknek, 
családoknak és gyerekeknek. 
Adományaikat a CIB 10702019-85008898-
51100005 bankszámlaszámunkra küldhetik. A 
közleményben kérjük, tüntessék fel: 
„Összefogás az újrakezdésért”. 
 
Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a 
jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a 
járom köteleit, szabadon bocsátod az 
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be 
házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen 
embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el 
testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a 
hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. 
Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz 
mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő 
válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! 

Ézs 58,6-9 
Az Úr maradjon mindannyiunk őrző pásztora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


