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IGEHIRDETÉS 

Textus: Mt 6,6; Lk 19, 41-44 
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva 
imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, 
megjutalmaz majd téged.” 
„Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak 
felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van 
rejtve a szemed elől.  Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat 
emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak 
téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem 
ismerted fel meglátogatásod idejét.” 

Kedves Testvérek!  
 A jelen helyzet minket is arra kényszerített az elmúlt napokban, hogy 
húzódjunk vissza belső szobánkba és ott imádkozzunk, olvassuk Isten igéjét, vagy 
épp elcsendesedjünk. Így ez a böjti időszak másképp telhetett el, mint eddig 
bármelyik, és másképpen kell, hogy elteljen most a Virágvasárnap is. Az ünnep, 

amely a bevonulásról szól, a bezártságban kell, hogy teljen. A virágvasárnapi 
történet helyszíne Jeruzsálem, az a város, ahol A Templom állt. Nekünk pedig 
most a templomunk nélkül kell ünnepelnünk a belső szobánkban. A különleges 
Virágvasárnaphoz egy különlegesebb igeszakaszt választottunk. Nem a 
megszokott bevonlulási történet. Nincs benne Hozsanna, sem lengő pálmaágak, 
és megdöbbentő képet tár elénk az Ige. Jézus Krisztus sír. Jézus, aki csodákat 
tett, halottat támasztott fel, akit a nép úgy várt, mint aki megszabadítja őket az 
elnyomás alól, aki véget vet a megaláztatásnak. Sír. Miért sír Jézus? „Mikor 
közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta…” Jézus ekkor már tudta, hogy a 
mostani ünneplés, és öröm, amivel fogadják, hamarosan elutasítássá, és 
megvetéssé fog alakulni. Innentől minden a kereszt felé mutat. Jézus azonban 
nem saját sorsa miatt szomorodik el, a várost siratja, amely az Ő elutasításával a 
halált és a pusztulást választotta. Jézus az emberek miatt sír, szereti őket, együtt 
érez Jeruzsálemmel. Elmondja az ítéletes próféciát, de közben hullanak a könnyei.  
 Mégsem Jézus könnyei, vagy az ítéletes prófécia a legmegrendítőbb 
ebben a néhány versben. Hanem mikor azt mondja Jézus „De most már el van 
rejtve a szemed elől.” Mindezt a békességre vezető útra érti. Akik Jézust 
elutasították, számukra egy ajtó bezárult. Hosszú éveken át szólt Jézus Isten 
országáról, hangoztatta a megtérést, de ez az idő már lejárt.  

Kedves Testvérek! Ez az ünnepünk másként kell, hogy elteljen, de lássuk 
meg, hogy ebben a megváltozott helyzetben ott van a Változatlan. Jézus minden 
nap közelít felénk, jön felénk azért, hogy a mi számunkra is hirdesse az Isten 
országát, hogy nekünk is szóljon bűneinkről, hogy valóban Világító Lámásunk 
lehessen. Halljuk meg az Ő hangját. Tudjunk visszavonulni a belső szobánkba, 
tudjunk Rá figyelni. Hiszen annyi megkötés és szabályozás mellett ezt „Ma még 
lehet, ma még szabad…” Lássuk meg Virágvasárnap ünnepén, hogy Jézus felénk 
is érkezik, lássuk és érezzük meg, hogy miattunk, helyettünk, és értünk megy a 
Golgota felé. Tudjunk olyan keresztyéni életet élni, hogy Jézus könnyei ne 
hulljanak miattunk. Az Úr adjon nekünk ehhez útmutatást. Ámen 

Ének javaslatok 

Virágvasárnapra: RÉ: 24,330,331,457. ZH: 158-160. 
Nagycsütörtök: RÉ: 333-335. ZH: 167. 
Nagypéntek: RÉ: 22,336-346.459. ZH:169-179. 
Húsvét: RÉ: 347-361. ZH:195-203. 
RÉ: Református Énekeskönyv (fekete énekeskönyv), 
ZH: Zengjen Hálaének (kék énekesköny) 
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HIRDETÉSEK 

Váncsod 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2020. 04. 03. napján, 13 órakor kísértük utolsó földi 
útjára Gombos Gézáné, sz. Balogh Ilona, e földön 79 évet élt testvérünket. 
Ravatalánál Isten Igéje a Jób 16,22-ből szólt hozzánk: „Mert ez a néhány esztendő 
eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek.” 
Emlékharang szólt Báthori Ferenc halálának 39. évfordulója alkalmából 2020. 03. 
31-én, 13 órától. Kegyelettel emlékezett rá: családja. 
Emlékharang szólt Kiss Zsigmond halálának 27. évfordulója alkalmából 2020. 03. 
31-én, 14 órától. Kegyelettel emlékeztek rá: lányai. 
Emlékharang szólt Tyukodi Sándorné, sz. Imre Ilona halálának 2. évfordulója 
alkalmából 2020. 03. 31-én, 15 órától. Kegyelettel emlékezett rá: férje. 

Ártánd 

Emlékharang szólt Pénzes Gyula  halálának 25. évfordulója alkalmából 2020. 04. 
04-én, 12:10-kor. Kegyelettel emlékezett rá: bánatos családja. 

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

Közös hirdetések 

1. 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”.  
Bankszámlaszámunk: 

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

2. A NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ÜNNEPLÉSRŐL 
Sajnos egy nagyon rendhagyó húsvéti ünneplés elé nézünk.   
A Nagyhét napjain csendesedjünk el, imádkozzunk otthonainkban, gondoljunk 

Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára. Amennyiben valaki Nagypénteken 
szeretné felidézni Jézus szenvedéstörténetét, azok számára ajánljuk a Passió 
című film megtekintését, amely ugyan nagyon megrázó, de nagyon Biblia hűen 
dolgozza fel az eseményeket. Emellett szeretettel ajánljuk a történelem egyik 
legnagyobb zeneművének, J. S. Bach: Máté-passiójának meghallgatását. 

Húsvét vasárnapján, délelőtt 9 órakor a Duna TV-n lesz ünnepi református 
Istentisztelet, s azt kérjük a Testvérektől, ezt tekintsük meg közösen, s lélekben 
legyünk együtt az úrvacsorai közösségben. Akiket Isten Szentlelke arra indít, 
otthonukban megteríthetik asztalukat Úrvacsorára, s a jelzett időben magukhoz 
vehetik a kenyeret és a bort. Ám nagyon kérjük a Testvéreket, vegyék ezt olyan 
komolyan, mintha a templomban tennék, legyen méltó és szent alkalom. 
Jegyezzük meg, hogy a jelen helyzet csak átmeneti kényszerhelyzet. Sem a 
jelenben, sem a jövőben nem pótolhatja semmi sem a személyes jelenlétet a 
templomban és a közös úrvacsorát.  

Amint lehetségessé válik, hogy visszatérjünk a templomba, az első 
istentiszteleten közösen fogunk úrvacsorát venni. Ugyanekkor a 
betegúrvacsorákat is elvisszük, ezért már most lehet jelezni az erre való igényeket 
is. 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapunkat, ahol 
rendszeresen áhitatokat, elmélkedéseket osztunk meg írott és nézhető 
formában. Kérjük, iratkozzanak fel hírlevelünkre, hogy ezeket email formájában is 
továbbíthassuk. Akinek nincs internet hozzáférése, kísérje figyelemmel a Duna 
TV-n, a Berettyó TV-n és a Debrecen TV-n közvetített református 
istentiszteleteket. Különösen ajánljuk Bibliaolvasó Kalauz, a Mai Ige és más 
nyomtatott kiadványok olvasását. Jelzésre Mai Igét ingyenesen tudunk adni, míg 
Bibliaolvasó Kalauzt rendelünk.  

Higgyék el a Testvérek, hogy nagyon hiányoznak nekünk, és nagyon hiányzik a 
közös Istentisztelet. De nem szabad kísértenünk az Urat, vigyáznunk kell 
egymásra! Hisszük azt, hogy lélekben együtt is tudjuk magasztalni Istent, s ha 
majd vége lesz ennek az egésznek, újra, boldogan ünnepelünk együtt, lelki 
otthonunkban, a Templomban! 

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


