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Kedves Testvéreim! 
A mögöttünk levő csaknem 2 hónapban nagyon sokat esett szó az Úrra való 
feltekintésről, önmagunk megvizsgálásáról, a jelen helyzet által okozott 
változásokról. Miközben keressük a válaszokat a megváltozott, sokszor 
kellemetlen helyzetre, igyekszünk naprakész információk birtokába jutni, Isten 
Igéje segíthet minket az Ő akaratára és munkálkodására gondolni. Igéink üzenete 
összefoglalva a következő: Isten Ura és mozgatója a változásoknak és az Ő 
munkája minket is megváltoztat.  

János látomásában elhangzik Isten kijelentése: „Íme, újjá teremtek 
mindent!” Tehát ezzel együtt a régi elmúlik. Ha látjuk a természet szépségét, ha 
eszünkbe jutnak a szeretteink (e vasárnapon különösen is az édesanyáink), ha arra 
tekintünk, hogy mennyi mindent megkaptunk már ebben az életben, úgy 
felmerülhet bennünk a kérdés: Miért kell mindennek elmúlnia? A jelen helyzet sok 
év vagy évtized megszokott gyakorlatát és menetét borította fel. A halálesetek, a 
betegségek miatt pedig el kell, hogy mondjuk: nem jöhetünk úgy ki a vírus okozta 
helyzetből, mint ahogy belementünk. Saját szemünkkel nézve és a saját 
értelmünkkel meggondolva Istenünk ígérete oly furcsán hangozhat, mint 
ugyanezt az Igét a temetések alkalmával, a sírnál elmondani. Pedig nem véletlenül 

tesszük ezt. Istenünk újjáteremtő munkája ugyanis Jézus Krisztusban lett 
nyilvánvalóvá. Az elmúlt hetekben a bezárkózottságban, az elszomorító hírek, a 
nehézségek között átélhettük azt, amit a tanítványok a nagyheti és húsvéti 
eseményekben: bár minden a régi marad (hisz ugyanabban az országban, 
népcsoportban, kultúrában maradtak, ugyanazon problémákkal néztek szembe, 
ugyanazon templomba jártak), mégis minden újjá teremtődik. Jézus halála és 
feltámadása a zsoltár szavaival élve „új éneket adott a szájukba.” 

A zsoltár szavait gyakran csak a stílusbeli különbségre értik. Az az Úrnak 
tetsző „új ének”, amely egyre modernebb, amely éppen az aktuális divatnak 
megfelel? Nem erről van szó. Az ének ez esetben az Isten megszólítására válaszoló 
gyülekezet hangja. Isten Igéjére „felelünk az ének szavaival.” Kicsit kitágítva 
vegyünk ide minden olyan gondolatot, tettet, életvezetést, mely az Isten 
munkájára válaszolva megszépül és megújul. Nagyon fontos, hogy az új éneket az 
Úr adja, nem pedig mi alkotjuk. Mi a különbség a régi és az új ének között? Nem az 
előadásmód, nem a stílus, hanem az indíttatása: új énekre csak az Isten által 
megújult ember képes.  

Így fakad dalra igénkben egy édesanya: Anna. Az az édesanya, aki évekig 
bánkódott és sírt meddősége és az ebből fakadó megvetettsége miatt, de most 
megtapasztalta Isten szabadítását. „Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte 
arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak 
örvendezhetek.” A zsoltáros így énekel: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert 
csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.” Az édesanyának Isten 
szabadító csodája a gyermeke, Sámuel megszületése volt, a zsoltáros számára 
Isten Izráel iránti hűsége. Ez a csoda mind Annában, mind a zsoltárosban, mind 
pedig a tanítványokban mindent újjáteremtett. Újjáteremtette a környezettel való 
viszonyukat: a félelemből, a szégyenből öröm és hála született. Az Úr munkája 
nyomán élhet bennünk a hála az édesanyák, nagymamák, dédimamák iránt, 
akikben nemcsak az anyai gondoskodást és szeretetet, de az Isten csodára képes 
hűségét is megláthatjuk. Hálát adhatunk, ha általuk megtanulhattuk, hogy mit 
jelent, hogy az Úr „új éneket ad a szánkba, az Ő dicséretét”. Hálát adhatunk, ha 
általuk imádkozni, énekelni, reménykedni és hinni tanulhattunk.  

Az Ige minket is a megújult ember, a megújult gyülekezet énekére szólít és 
ezzel ízelítőt is ad abból az időből, amikor Isten valóban mindent újjá fog 
teremteni. Az új teremtés kapcsán pedig egyetlen dolgot emel ki az Ige: Isten 
velünk fog lakni. Vége lesz annak az áldatlan és szomorú állapotnak, amiben a bűn 
és halál miatt jelenleg élünk. Amelyben azt látjuk, hogy a szeretett szüleink, 
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nagyszüleink egyszer elhagynak és amely tele van aggodalommal az utódaink 
iránt. Ehelyett Krisztusra tekintve láthatjuk az Általa elkészített szabadítást és 
örök életet, ahol együtt leszünk az Úrral és egymással. Addig pedig lássuk, halljuk 
és tapasztaljuk, hogy az Úr számtalan módon el tud és el akar érni minket, hogy új 
éneket adjon a szánkba, melyet műveljünk minél többször mind az otthonainkban, 
mind pedig majd a gyülekezetben. Ámen. 

„A zene fenséges ajándéka Istennek és közel áll a teológiához.” „Amíg 
sebesülten feküdtem lakásomon, saját szorgalmamból megtanultam lanton 
játszani. A zene a felzaklatott ember legjobb megnyugtatója. A zene Isten ajándéka, 
nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az ördögöt és megvidámítja az embert. Hallatára az 
ember elfeledkezik a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és minden szenvedélyről.” 

Luther Márton 

IMÁDSÁG 
Hála neked, Urunk, ezekért a boldog órákért. Bocsásd meg, ha vétettünk valamit 
ezen a napon, s engedd, hogy a te békességeddel térjünk nyugovóra. Kísérjen el 
az öröm, amit most adtál, s váljék erőforrássá életünk minden napján! Köszönjük 
Neked az édesanyákat és nagymamákat! Hadd tudjuk a tőlük kapott jókat a Te 
dicsőségedre és embertársaink javára továbbadni. Ámen. 

HIRDETÉSEK 

Váncsod 
2020. 05 02-án vettünk földi búcsút Hiripi Antal, e földön 67 évet élt testvérünktől. 
Ravatalánál Istenünk vigasztaló Igéje az 1Móz 1,2-ből és a Jel 21,1.3-4-ből szólt 
hozzánk: „A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten 
Lelke lebegett a vizek fölött.” „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az 
első föld elmúlt, és a tenger sincs többé… Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a 
trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei 
lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál 
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” 
 
Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében tudatjuk, hogy özv. Pethő 
Lászlóné, sz. Fábián Jolán, e földön 96 évet élt testvérünk 2020.04.28-án 
visszaadta életét Teremtőjének. Temetésére 2020.05.08-án, pénteken 10 órától 
kerül sor a váncsodi köztemetőben. 
 

Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében tudatjuk, hogy Nagy Józsefné, 
sz. Karácsony Margit e földön 57 évet élt testvérünk 2020.04.29-én visszaadta 
életét Teremtőjének. Temetésére 2020.05.06-án, szerdán 13:30-tól kerül sor a 
váncsodi köztemetőben. 
 
Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében tudatjuk, hogy özv. Balogh 
Zsigmondné, sz. Guba Ildikó, e földön 54 évet élt testvérünk 2020.04.30-án 
visszaadta életét Teremtőjének. Temetéséről a későbbiekben tudunk hírt adni. 
 

Közös hirdetés 

1. 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 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. A híradásokból tudjuk, hogy május 4-től Magyarország Kormánya 
módosítja a hatályban levő kijárási korlátozásokat. A Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának elnöksége 2020. 04. 30-án kelt levelében azt kéri, hogy további 
intézkedésig maradjunk otthon és a jövő héten fog döntés születni a további 
intézkedésekkel kapcsolatban. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy saját és 
szeretteik egészségének érdekében tartsák be továbbra is a higiéniai és egyéb 
előírásokat. Amennyiben a Zsinat engedélyezi az istentiszteletek megtartását, azt 
a plakátokon, valamint a honlapon és a facebook-oldalunkon is jelezni fogjuk. 

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


