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A magyar operazene egyik legnagyobbja Balázs Béla-Bartók Béla: „A kékszakállú 
herceg vára” c. műve. Prológusában ez szerepel: „Haj regö rejtem/hová, hová 
rejtsem.../Hol, volt, hol nem:/kint-e vagy bent?/Régi rege, haj mit jelent,/Urak, 
asszonyságok?/ Ím szólal az ének./Ti néztek, én nézlek./Szemünk, pillás függönye 
fent:/Hol a színpad:/kint-e vagy bent,/Urak, asszonyságok?/Keserves és boldog 
nevezetes dolgok,/az világ kint haddal tele,/de nem abba halunk bele,/urak, 
asszonyságok./Nézzük egymást, nézzük,/regénket regéljük./Ki tudhatja honnan 
hozzuk?/Hallgatjuk/és csodálkozunk,/urak, asszonyságok.” 
Az első világégés és a pusztító spanyolnátha közepette kimondja azt, amit a mai 
pszichológusok is kimondanak: a titkok fájóbbak és pusztítóbbak lehetnek 
minden fegyvernél…. és mégis mindannyiunk élete telis-tele van titkokkal. 
Titkolózunk önmagunkról és mások titkolóznak előttünk. Titok a születésünk, 
titok a halálunk. Tele az életünk a sok megválaszolatlan miérttel, a múlt és a jövő 
homályba veszi eseményeivel. Hinni akarunk és törekszünk valamire, de ez az 
értelmünknek elviselhetetlen. Ha pedig az értelmünknek valami elviselhetetlen, 
lehet, hogy nekünk is az, mert úgy érezzük, kicsúszik a talaj a lábunk alól.  

E rossz és kellemetlen érzésekkel szemben Jézus hálát ad a titkokért. Ugyanis azt 
mondja, hogy Isten elrejt és felfed titkokat. Elrejti a „bölcsek és értelmesek” elől, 
de felfedi az „egyszerű emberek” előtt. Mit tudunk meg róluk? 

1. Jézus azután mondja e szavakat, mikor már 3. éve hirdeti Isten Igéjét, 
jeleket és csodákat tesz, sőt: tanítványait is e szolgálatra indítja. Eddigi 
munkálkodása mégsem tűnik sikeresnek: mert mindig vannak kétkedők, akiknek 
a világ összes csodája sem elég. Emberek, akik mindent tudni, látni, tapintani 
akarnak. Gyógyultak, akik mégsem adnak hálát. Cinikusok, akik egy csalót, vagy 
éppen magát az ördögöt látják Jézusban. Vallásos emberek, akik azt hiszik, hogy 
már mindent (is) tudnak… és ott van az a maroknyinak tűnő, kevés ember, akik 
hisznek Jézusnak. Miért van az, hogy megannyi igehirdetés után is kételkedünk? 
Miért kell látnunk, hogy a reménytelenség tragédiákat szül? Kinek és miért nyílik 
meg a szíve az evangélium előtt és miért marad mások szíve zárva előtte? Hogy 
lehet, hogy az a gazdag ajándék, amit a hit jelent, az a drága kincs, amit 
megtaláltunk magunknak, nem kell oly sok embernek? Hogy lehet, hogy hívő 
emberként is kínozni tudnak a titkok, a láthatatlan és érthetetlen dolgok?  
Jézus maga adja erre a választ: minden az Atya döntésén múlik. Ő nyitja meg a 
szíveinket és a füleinket, Ő jelöli ki az órát a megtérésre, vagy éppen a Hozzá való 
hazatérésre. Ennek tudatában és szó szerint vett fényében kell élnünk és 
munkálkodnunk. Így kell hirdetnünk az Úr szeretetét, a feltámadást, az örök életet, 
nem nézve, hogy jó vagy rossz talajba vetünk. Luther Márton mondta: „Imádkozz 
úgy, mintha minden egyedül Istenen múlna – és dolgozz úgy, mintha egyedül 
terajtad múlna minden.” 

2. Azt mondtuk, hogy az Atya titkának fénye van és nem homálya. Milyen 
megdöbbentő, hogy Jézus ennek tudatában hálát ad Isten titkaiért. Hálát ad, mert 
Isten titka az igazi csoda. Azért, hogy az Istentől elfordult ember szívébe mégis 
utat tud találni Isten szava és szeretete. Azért, mert minden titok előtt, (húsvétkor 
pedig kiderült, hogy a halál titka előtt is) felragyog az Isten felfoghatatlan 
szeretete, kiválasztó kegyelme, az örök élet bizonysága. Ezt a titkot tárja fel Isten 
az „egyszerű embereknek” és elrejti a „bölcsek és értelmesek” elől. A tudás és 
műveltség kizárja a hitet? Aki okos és művelt, bölcs és tanult, annak Isten nem 
tudna mit felajánlani? A hit csak a tanulatlan, buta emberek dolga lenne? Jézus 
egyáltalán nem erre gondol. Hiszen Nobel-díjas tudósok és híres irodalmárok 
között is vannak hívő emberek. „Tanuljátok meg tőlem…” – mondja a folytatásban: 
ám amire Ő tanítani akar, az nem tehetség, hanem nyitott szív kérdése. 
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3. Jézus a „bölcsek és értelmesek” alatt azokra gondol, akik gőgösek és 
elbizakodottak. Akik úgy gondolják, hogy meg tudnak felelni Isten akaratának vagy 
éppen Isten és hit nélkül is sikerre vihetik az életüket. Azokra gondol, akik 
mindenáron mérhetővé, megfoghatóvá és irányíthatóvá akarják tenni Istent és a 
világot. Ezekkel az emberekkel állítja szembe Jézus az egyszerű embereket, a 
zsoltár pedig a kisgyermekeket. Mit tud leginkább a gyerek a felnőttel szemben? 
Azt, hogy neki segítségre van szüksége! Tudatában van gyengeségének, igényli a 
szülei jelenlétét. Jézus minden ilyen gyermekét hívja, mert ők – és mi vagyunk 
azok, akik megfáradtan és megterhelten jövünk a titkok, az érthetetlenek közül, a 
reménytelenségből. Hitre csak az jut, aki nem maga keresi a titkok nyitját, hanem 
aki megérti: Jézus mutatja meg nekünk Isten akaratát és tetteit. Ez az iga az, 
melyet adni akar nekünk, amire életünk régi, fájdalommal és gyásszal, 
elbizakodottsággal és reménytelenséggel teli igáját lecserélhetjük. Ez az iga 
jelenti a megnyugvást és megbékélést önmagunkkal és Istennel szemben. 
Összetart, Jézushoz köt és utat mutat: e világ és benne embertársaink felé és 
Isten örök országának nyugalma és dicsősége felé. Ámen. 

HIRDETÉSEK 

Váncsod 
2020. 05 06-án vettünk földi búcsút Nagy Józsefné, sz. Karácsony Margit, 

e földön 57 évet élt testvérünktől. Ravatalánál Istenünk vigasztaló Igéje a Préd 3,1-
4.7-ből szólt hozzánk: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden 
dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a 
meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény 
kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. 
Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a 
sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan 
az ideje a táncnak. […] Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a 
megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.” 

2020. 05 08-án vettünk földi búcsút özv. Pethő Lászlóné, sz. Fábián 
Jolán, e földön 96 évet élt testvérünktől. Ravatalánál Istenünk vigasztaló Igéje 
2Tim 4,7-8-ból szólt hozzánk: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, 
amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem 
mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” 

2020. 05. 09-én vettünk földi búcsút Papp Zsigmond e földön 55 évet élt 
testvérünktől. Ravatalánál Istenünk vigasztaló Igéje Jn 10,27-28-ból szólt 

hozzánk: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig 
követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem 
ragadhatja ki őket az én kezemből.” 

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. Temetésére 2020.05.12-én, 13:30-tól kerül 
sor a berettyószentmártoni temetőben. 

Ártánd 

Istenünknek hálát adva, örömmel hirdetjük, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által pályázati úton elnyert 400.000 ft-os támogatásból elkészült a templom új 
bejárati ajtója és a hozzá kapcsolódó előtető. Ezúton is köszönjük a támogatást és 
gyülekezetünk tagjainak és a munkások szolgálatát. 

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 Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége 2020. 05. 04-
én kelt levelében továbbra is az otthonmaradásra és a templomi alkalmak 
szüneteltetésére szólította fel a gyülekezeteket. Ennek megfelelően további 
döntésig nem tartunk istentiszteletet. Kérjük, olvassák, továbbítsák a jelen 
kiadványainkat, illetve kövessék a televízióban és az interneten közvetített 
istentiszteleti alkalmakat.  

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


