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Igehirdetés 

Ézs 41,9-10 

„A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám 

vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert 

én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” 

 

Kedves Testérek! 

 Meglehet mindannyiunknak vannak olyan élethelyzetek, melyeket kifejezetten nem 

szeretünk és igyekszünk elkerülni. Amikor védtelennek, kiszolgáltatottnak érezzük 

magunkat, amikor az egészségi állapotunk hirtelen megromlik, vagy ha mások jóindulatára 

vagyunk szorulva. Igyekszünk kitérni ezek elől a helyzetek elől, visszatérni a számunkra 

komfortos zónába. De érezhetjük, már több, mint egy éve tapasztalhatjuk, hogy milyen is 

kiszolgáltatva lenni, milyen a bizonytalanságban és megkötésekben létezni.  

A mai vásárnap bátorító igéje is egy kiszolgáltatott, nehéz helyzetben szólalt meg eredetileg. 

Isten a népét a fogságban szólította, mi pedig tanulhatunk és erősödhetünk általa. Nekünk is 

meg kell hallanunk Isten szájából, hogy „Ne félj!”. Figyeljünk tehát az Igére, hogy mit adott 

egykor a népnek, és mit ad most nekünk!  

 Izrael földrajzilag nagyon jó fekvésnek örvendhetett. Stratégiailag fontos helyen 

terült el, több nagy kereskedelmi út is átszelte. Így érthető, hogy a környező nagyhatalmak 

szerették volna megszerezni. Izrael királyának pedig örök kérdés volt, hogy kivel 

szövetkezzen, kitől kérjen segítséget? Asszíriától? Egyiptomtól? Bárkit is választ, a másikból 

ellenség lesz, így legtöbbször az uralkodó hol az egyiket, hogy a másikat választotta. Amikor 

pedig megszólítja a népet az Ige már Babilonban vannak, fogságban. „Ne félj, mert én veled 

vagyok. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ma is 

számtalan döntést kell meghoznunk, és ebben is segíthet minket ez az Ige. Tegyük először is 

a hangsúlyt egyetlen szócskára, két kicsi betűre „én”. (mivel Isten mondja, így Rá vonatkozik) 

Ezzel kijelöli az Úr számunkra is az utat. Azt üzeni, hogy az első választásunk, döntésünk, Ő 

maga legyen. Vele együtt tájékozódjunk, vele együtt tegyünk eleget keresztyéni 

kötelességünknek, és feladatunknak. Mert jól dönteni bármilyen kérdéseben csakis Isten felé 

fordulva lehetséges! Mert tudhatjuk az Igéből, amit Jézus Krisztus is mondott: „Keressétek 

először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)  

 De kanyarodjunk vissza egy kicsit Izrael népéhez és az ő helyzetükhöz. Idegen földön 

fogságban vannak, mert nem jó döntéseket hoztak. A bizalmukat más országok erejébe 

vetették, és nem Istentől várták a segítséget. És mit látunk? Isten nem szidja meg őket, nem 

hagyja őket cserben, nem azt mondja, hogy „én megmondtam”. Mert a népnek nem ezekre 

van szüksége. Isten melléjük áll, és támogató szeretetével veszi őket körül, és győzelmet ígér. 

Gondoljunk csak bele, hogy mennyi minden másképp lenne a kapcsolatainkban, ha 

mintaként tudnánk követni ezt a viselkedést. 

Isten oda áll a meggyötört, elkeseredett nép mellé és támogatni akarja. Ilyen 

szavakkal fordul feléjük: „Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává, 

Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani fogsz az 

Úrban…” Lássuk be, ha nem az Úr mondaná, talán egyenesen kinevetnénk. – Hogy ez az 

elkeseredett, kissé megkeseredett nép hegyek zúz pozdorjává? Igen, ha Isten áll mellettük. 

Ahogy maga Jézus is odaállt a vak mellé, és visszaadta a látását, ahogy odaállt a béna mellé 

és talpra állította. Ugyanígy maga a feltámadott Jézus Krisztus is ezekkel a szavakkal lépett a 

kétségbeesett, félénk tanítványai körébe: „Békesség nektek!”  

 Talán mi magunk is elfáradtunk, belefáradtunk a vírushelyzetbe. Belekeseredtünk a 

távolságtartásba. A gyász fájdalma emészt minket a veszteségek miatt. Ezekben a nehéz, erőt 

próbáló napokban jusson eszünkbe ez az Ige. Tudjunk belőle erőt meríteni. A döntéseink 

meghozatalában pedig tudjuk Isten útmutató segítségét kérni.  

 Az igéből azt is láthatjuk, hogy Isten kiválasztása nemcsak az ő kegyelméből 

történhetett, hanem azt is, hogy a mi kiválasztottságunk magában hordozza azt a lehetőséget 

is, hogy ha elbuktunk, ha elfogyott az erőnk, akkor újból Mellette és Vele dönthessünk. A 

kiválasztottságunk nemcsak addig tart, ameddig erőnk teljében vagyunk. Nemcsak addig, 

ameddig a munkahelyünk, vagyonunk vagy éppen a fizikai képességeink lehetővé teszik. A 
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kiválasztottságunk alapja Isten szeretete. Ha tudjuk, hogy Isten kiválasztott minket már 

születésünk előtt, akkor az Ő döntése kitart életünk végéig. Kitart az időskorban, a 

betegágyon, a gyászban, a nehézségben is. Vele és Mellette mindig megvan a lehetőségünk 

arra, hogy át tudjuk a helyzetünket, az életvitelünket és a feladatainkat értékelni és meglátni: 

nincs olyan élethelyzet, amikor ne válhatnánk az Úr hasznára. Így tanulhatjuk meg az 

egészen apró dolgokat is megbecsülni és nem alábecsülni a szó gyógyító erejét és az imádság 

fontosságát. Egyetlen feltétel van csak: döntsünk Mellette és keressük Őt! 

Adjon nekünk támaszt és erősítsen bennünket a 300. dicséretünk:  

„Csak te kellesz, én Uram, Benned mindent meglelek/ Támogasd ki elzuhan, Gyógyítsd meg, 

ki vak s beteg/ Szent szavadra hallgtok, Tévedés az én bajom/ Én hamisság s bűn vagyok, Te 

igazság s irgalom.” Ámen. 

 

Ajánlott énekek:  
Református Énekeskönyv (fekete): 8, 42, 125, 130, 214, 226, 300, 349, 354, 357, 466, 478 

Zengjen Hálaének (kék): 9, 32, 43, 150, 195, 201, 229, 243, 252 

 

imádság betegség idején: 
Istenem, Atyám, nehezemre esik most azt mondanom: „Legyen meg a Te akaratod.” Letört 

vagyok és már bátorságom sincs. Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek. Minden, ami oly bőven 

kitöltötte életemet, most olyan messzinek tűnő számomra. Az emberek, akikhez kötődött 

életem, a munkám, a barátaim, mindennapi tevékenységem. Magam vagyok, egészen 

egyedül, de Veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban is. 

Bármennyire erőtlen vagyok, mégis megkísérlem, hogy igent mondja arra, ami most velem 

történik. Ámen. 

Hirdetések 

Váncsod 

2021.04.03-án, Nagyszombaton a reggeli hírharang Birizdó Gyula, e földön 69 évet 

élt testvérünk halálhírét jelezte. Ezúton is vigasztalódást kívánunk gyászoló családjának! 

Emlékharang szólt: 

2021.04.06-án, kedden, 13 órakor Karakas Zsigmond halálának 1. évfordulóján. 

Emlékeztek: felesége, gyermekei és unokái. 

2021.04.06-án, kedden, 14 órakor Tyukodi Sándorné, sz. Imre Ilona halálának 3. 

évfordulóján. Emlékezett: férje. 

2021.04.07-én, szerdán, 13 órakor Szilágyi Sándorné, sz. Gombos Ilona halálának 

17. évfordulója és Szilágyi Sándor halálának 14. évfordulója alkalmából. Emlékeztek: lányuk, 

vejük, unokáik és dédunokáik. 

2021.04.11-én, vasárnap 15 órától Balogh József halálának 1. évfordulóján. 

Emlékezett: családja. 

Az Igéből tudjuk: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. 

Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik 

őket. (Jel 14,13) 

Közös hirdetés 

1. Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben 

nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni a gyülekezeteinket. Erre 

a támogatásra 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. Továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését a www.szeretethid.hu 

oldalon a 2021.05.13-14.-én tartandó Szeretethíd önkéntes napra! 

Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek 

Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud 

megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog 

az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a 

földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. 

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat 

az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az 

igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra 

vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. 

Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 146) 

Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 
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