
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ

Szerdán szétestem. Igen, szétestem. Úgy éreztem, a 

tehetetlenség és a düh szétfeszít. Sírtam is, méghozzá 

az indította meg a könnyeket, hogy egy kontinensnyi 

távolságra vagyok a gyerekemtől, aki akármilyen 

hősiesen is viseli az egyedüllétet, mégiscsak egy 

gyerek. Akit nem tudok átölelni, nem tudom 

megsimogatni a fejét és azt mondani neki: minden 

rendben lesz, Lilikém. Még egy jó kis anya-lánya vitát 

is szívesebben vettem volna, mint ezt az állapotot. 

Szétestem, mert már annyi hírt olvastam, túl 

sokat. Szétestem, mert a rengeteg összeesküvés-

elmélettől zúgott a fejem. 

Minden lehetséges ellen-

ség, minden lehetséges 

forgatókönyv végigper-

gett a fejemben, megpró-

báltam a sok hír és álhír 

közül kimazsolázni, ki-

nek és miért állhatott 

érdekében ezt a vírust 

ránk ereszteni, vagy hol és 

milyen hiba történt a 

természetben, hogy a 

vírus emberre is átterjedt. 

Próbáltam összerakni a 

mozaikot, néztem a sok 

diagrammot és videót a 

vírus terjedésének sebes-

ségéről, a megfertőzöttek 

számának alakulásáról, a 

halálozási arányokról. Természetesen a legkisebb 

köhintésre, vagy a stressztől mellkasomat szorongató 

érzésre reagálva meg voltam győződve, hogy én is a 

koronavírus áldozata vagyok.  

Kattintgatva a neten, járkálva a lakásban, a 

gyerekek egyre nagyobb unalmával küszködve úgy 

éreztem magam, mint egy frissen befogott, ketrecbe 

zárt vadállat. Már azt is elfelejtettem a nagy 

bezártságban, milyen hónap, milyen nap van. Óriási 

volt a zűrzavar bennem, és ez meglátszott a 

környezetemen, a családomhoz való viszonyulásomon 

is. Aztán nem is tudom, mikor, hogyan, de szép lassan 

kitisztult a fejem, vettem egy nagy levegőt és 

elkezdtem gondolkodni. És persze, elővettem a 

Bibliát, elolvastam a Bibliaolvasó Kalauz által kijelölt 

szakaszt, és próbáltam elcsendesedni és imádkozni.   

De bármilyen igeszakaszt is olvastam – most 

egyébként az otthoni Bibliaolvasó Kalauz szerint 

Lukács evangéliumát és a Példabeszédek könyvét 

olvassuk – mindig a fent 

idézett ige tolult fel a 

lelkembe. „Mert nem a 

félelemnek lelkét adta 

nekünk az Isten.” Egyes 

kommentárok szerint né-

mely kézirat a görög 

δειλιας, amely félelmet 

jelent, helyett a  δουλειας 

szót használja, amely vi-

szont megkötözöttséget, 

szolgaságot jelent. Pál 

apostol ezeket a szavakat 

Timóteushoz akkor intézi, 

amikor a fiatal tanítvány 

egyedül van Efézusban, s 

ott kellene hirdesse az 

evangéliumot. Eddig Pál 

apostollal együtt, az idős 

apostol védelmében, biztatásával és szeretetével járta 

a gyülekezeteket, de itt és most egyedül kellene helyt 

állnia, hirdetni az Igét. Igen, Timóteus számára eljött 

az idő, hogy amit addig tanult, látott, hitt, most 

továbbadja. Úgymond, álljon a saját lábára, bátran 

szóljon, hirdesse az evangéliumot, mert Isten nem 

szolgaságra, sem megkötözöttségre, sem pedig 

félelemre hívta őt, hanem erőt, szeretetet és 

 

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 

(2Tim 1,7) 
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józanságot adott neki eszközül.  

A görög eredeti szerint – δύναμις – olyan erő 

lelkét kaptuk, amely csodákat tesz, megsegít az 

ellenséggel való harcban, 

képessé tesz arra, hogy 

ebben, az Isten ügyéért 

való harcban erősen 

álljunk. Ha elolvassuk a 

szót, megtaláljuk benne a 

dinamikus szavunkat, 

amely lendületet is jelent. 

Olyan erő ez tehát, amely 

által az addig Pál apostol 

védő, óvó árnyékában 

tevékenykedő Timóteus 

kihúzhatja magát, nagy 

levegőt vehet és saját 

jogán, saját erejével, saját 

bátorságával hirdetheti az 

Igét.  

A második szó, 

amellyel a kapott lelket 

jellemzi Pál, az ἀγάπη. Ezt a szót nem kell 

különösebben magyarázgatni keresztyén 

közösségekben, hiszen az agapé jól ismert. Tudjuk, 

hogy ez az a szeretet, amellyel Isten bennünket szeret. 

A görög nyelv legalább hat kifejezést használ a 

szeretetre, de a leg-magasabb fokú az agapé, amely az 

önzetlen és feltételek nélküli szeretet szava. Ezt a 

feltétel nélküli szeretetet kapta Timóteus, de kaptuk 

mi is. 

A harmadik szó, 

amellyel az Istentől kapott 

lelket írja le Pál a 

σωφρονισμου. Ez a szó 

nem csak józanságot 

jelent, hanem azt is, hogy 

valaki teljes birtokában 

van mentális, érzelmi és 

kognitív képességeinek. 

Nem önti el hirtelen a 

harag, ura érzéseinek és 

minden szellemi erejével a 

feladatra tud összpon-

tosítani.  

Amint beleástam 

magam egy kicsit a fenti 

szavak értelmezésébe, 

kezdtem megérteni, micso-

da erő rejlik ezekben a szavakban. A Pál apostol által 

használt nyelvezet sokkal pontosabban fejezi ki azt, 

hogy Isten bennünket milyen ajándékokkal áraszt el. 

Hogy valóban mennyire feltétel nélküli a szeretete, 

hogy valóban olyan erőt kapunk tőle, amellyel 

bármilyen harcban megállhatunk, hogy valóban olyan 

józanságot ad nekünk, 

amely által a fejünkben az 

“összes csavar” a helyére 

kerül és tökéletesen tudunk 

működni, létezni. Timóteus 

akkor nyilván megértette, 

ha Pál apostol nem is lesz 

mellette munkája során, az 

Úr minden lépését vezeti, 

kíséri.  

Ez a biztatás nekünk 

is szól. Nem a félelem 

lelkét kaptuk. Testvérek, a 

félelem a Sátán eszköze. 

Hiszen ha félünk, akkor 

sebezhetőbbek is vagyunk. 

A félelem állandó fe-

szültségben tart bennünket, 

amelytől testi-lelki prob-

lémáink lehetnek. Bizonyított tény, hogy a folyamatos 

stressz megbetegít. De a félelem miatt lelkileg is 

befolyásolhatóvá, kontrollálhatóvá és sebezhetővé 

válunk. Az ördög, a kísértő nagyon jól tudja, hogy a 

félelemben tartott lélek elveszíti a józanságát, 

elveszíti a mérlegelő képességét, elveszíti az uralmát 

saját maga felett.  

De hogyan lehet uralkodni a félelmen? Hiszen 

olyan elemi érzés, annyira 

belénk van kódolva, hogy 

bizonyos dolgoktól, bizo-

nyos helyzetekben féljünk, 

kiváltképp az ismeretlenek-

től. Ez a vírus pedig csupa 

ismeretlen tényezővel állít-

ott be az életünkbe. Úgy 

gondolom, többféle módja 

van a félelem legyőzésé-

nek.  

Természetesen legel-

ső sorban az Istennel, Jézus 

Krisztussal való élő kap-

csolat fenntartása a legfon-

tosabb, hiszen Ő az, aki 

megerősít, táplál, bíztat. Az 

elszigeteltségben nehéz 

megérezni a közösség meg-

tartó erejét.  Valóban, bár nem lehetünk együtt az 

istentiszteleti, bibliaórai közösségben, megpróbálunk 

a technika segítségével mégis alkalmakat keresni 



                                     

 

 

  

„Legyen meg a te akaratod” 

 

a közös imádságra, bibliaolvasásra, tanításra. Kérem a 

testvéreket, a Látogató hátoldalán nézzék meg, milyen 

módon próbáljuk a hívők közösségét folytatni, ápolni. 

De fontos az egyéni megerősödés is. A mindennapi 

igeolvasás, imádság megerősít bennünket abban a 

tudatban, Isten tudta nélkül egy hajszál sem eshetik le 

a fejünkről. 

A lelki megerősödés mellett úgy gondolom, a 

hétköznapi dolgokhoz való hozzáállásunk is segíthet a 

félelem legyőzésén. A sok interneten való 

bogarászásnak azért jó eredménye is lett. Úgy láttam, 

a virtuális térben is nagy az egyetértés abban, hogy 

meg kell őrizni a napi rendet, normalitást, amennyire 

csak lehet. Nem jó, ha délig alszunk, és utána 

fürdőköpenyben szaladgálva jajveszékelünk és 

hagyjuk az időt kifolyni a kezeink közül. A léleknek 

is jót tesz, ha rend veszi körül. És persze itt a tavasz. 

A fák és virágok pompázatos látványt nyújtanak, a 

napfelkelte beragyogja az eget, a természet számtalan 

módon emlékeztet bennünket Isten végtelen 

hatalmára, erejére és szeretetére. Élvezzük ezeket a 

csodákat, küldjünk egymásnak olyan üzeneteket, 

amelyekben a szép és jó dolgokat osztjuk meg. A 

kényszerű összezártság lehetőséget teremt arra is, 

hogy több időt töltsünk családunkkal. Játsszunk a 

gyerekekkel! Most nem baj, ha hosszúra nyúlik a 

társasjáték, kártyacsata. Hívjuk fel azokat az 

ismerősöket, akikkel rég nem tudtunk beszélni a nagy 

rohanás miatt. Sétáljunk a természetben, 

kapaszkodjunk össze, törődjünk egymással. Nálunk 

szükséges lesz olyan dolgokkal is foglalkozni, mint a 

mosókonyha, a garázs rendbe rakása. És persze, lehet, 

hogy végre az a sok szép anyag, ami Magyarország és 

Amerika között utazott ide-oda, végre megvarrásra 

kerül. Vegyük elő azokat a könyveket, újságokat, 

amiket félretettünk, hogy majd egyszer elolvassuk. 

Kicsit távolítsuk el magunkat a szenzáció-hajhász 

hírektől, és csak annyira tájékozódjunk, amennyire a 

biztonságunk érdekében szükséges. 

Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten.  

Kérdezzük persze: Meddig tart? Rosszabb is lesz? Mi 

lesz velünk? A választ még nem tudjuk. De azt már 

tudjuk, és számtalanszor meg is tapasztaltuk, hogy jó 

az Úr, hogy örökké tart szeretete, és hogy tenyerén 

hordoz bennünket. Így kérjük Őt, hogy az erő, a 

szeretet és a józanság lelke lakozzék bennünk ezekben 

a nehéz időkben. 

Mayer Judit

Ahogy közeledünk a Nagyhét felé, ez az imakérés – 

amely az Úri imádságban és Jézus Krisztus 

Gecsemáné-kertben elmondott imádságában is 

megtalálható, egyre többször kerül elém, és egyre 

jobban átérzem aktualitását.  

Egyrészt a böjti időszak 

kapcsán sokszor eszembe jut, hogy 

ebben az egyszerű, de roppant 

súlyos kérésben, amit olyan 

gyakran elimádkozunk, benne 

sűrűsödik a böjt lényege: háttérbe 

vonni azt, amit én akarok, amire én 

vágyom, amit én tervezek, és teret 

engedni annak, amit Isten akar, amit 

Ő tervez az életemmel. Elengedni 

azt, amit fontosnak tartok, hogy 

elfogadhassam azt, ami igazán 

fontos. 

Másrészt a legutóbbi – még 

megtartott – bibliaórán éppen Jézus Gecsemáné-

kertbeli lelki vívódásáról beszélgettünk. Arról, hogy 

amikor Jézus elfogatása előtt félelmekkel és 

kísértésekkel küzdött, odavitte gyötrelmeit 

imádságban a Mennyei Atya elé. De nem csak 

kiöntötte a szívét, hanem odatette életét az Atya 

kezébe: „Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem 

amint te!” (Mt 26,39) „Legyen meg a te akaratod!” 

(Mt 26,42). Talán természetesnek vesszük, hogy a Fiú 

Isten és az Atya Isten ugyanazt akarja, de az emberré 

lett Jézusnak meg kellett harcolnia azért, hogy az 

Atya akaratában megnyugodva, 

alázattal és magabiztossággal járja 

végig a keresztig vezető utat. 

Harmadrészt a Nagyhét 

történésein elmélkedve arra 

jutottam, hogy a jeruzsálemi tömeg 

virágvasárnapi és nagypénteki 

viselkedésének óriási kontrasztja jól 

mutatja, hogy sokszor milyen nagy 

szakadék tátong az Isten akarata és 

az emberi tervek, vágyak és 

reménységek között. Virágvasárnap 

ujjongva és örvendezve ünnepelték 

a Jeruzsálembe bevonuló Jézust, öt 

nappal később, Nagypénteken pedig 

a kivégzését követelték. A virágvasárnapi öröm és 

ünneplés ugyanis nem Jézusnak szólt, hanem az 

emberi elképzeléseknek és reménységeknek: Jézusban 

erős katonai vezetőt, szabadságharcost láttak, akitől 

azt várták, hogy a nép élére áll, és kivívja a zsidó nép 

függetlenségét az elnyomó római hatalommal 

szemben. Emberileg nézve teljesen érthető ez a 



                                     

 

 

  

Imádság a járvány idejére  

gondolkodásmód. Isten akarata azonban egészen más 

volt, mint az emberi tervek: nem a Római Birodalom 

láncát akarta levenni, hanem a bűn és a halál 

hatalmának köteleit. Nem a politikai függetlenséget 

készítette elő, hanem a lelki szabadságot és az örök 

életet. És Jézusban nem diadalmas hadvezért küldött, 

hanem tanítót, aki az Isten Országát hirdette, és 

szenvedő szolgát, aki vállalta a meghurcoltatást, a 

gúnyolódást és a botrányos kereszthalált. A nép nem 

ismerte fel az Isten akaratát, csalódottságukban nem 

vették észre az isteni tervben rejlő gazdagságot, 

csupán azt látták, hogy az ő terveik, elképzeléseik, 

elvárásaik nem válnak valóra. Így aztán ugyanaz a 

tömeg, amelyik virágvasárnap lelkesen hozsannázott, 

néhány nappal később elkeseredetten kiáltotta: 

„Feszítsd meg!”  

Bizony, az Isten terve sokszor nem találkozik a 

mi terveinkkel. És az ezzel való szembesülés gyakran 

fájdalmas csalódás. Ezért van szükségünk arra, hogy 

keressük az alkalmat az Istennel való találkozásra. 

Ezért van szükségünk arra, hogy imádságainkban 

hozzá forduljunk, és csendességünkben kutassuk, 

fürkésszük az Ő szavát. Hogy egyre jobban 

ráhangolódjunk az Ő akaratára. Még Jézusnak, az 

Isten-embernek is szüksége volt arra, hogy időről-

időre félrevonuljon, és az Atyához imádkozzon! 

Mennyivel inkább szükségünk van nekünk, egyszerű 

embereknek, arra, hogy Isten elé vigyük terveinket, 

vágyainkat, kéréseinket, és az Isten Fiához hasonlóan 

kérjük: „Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem 

amint te!” 

Biztosan mindannyian máshogy képzeltük el ezt 

a tavaszt. Bizonyára voltak terveink, amiket 

szerettünk volna megvalósítani. Talán már készültünk 

rá, hogy több időt tölthetünk a szabadban. Talán 

terveztük, hogy elutazunk valahová, hogy 

meglátogassunk valakit, vagy éppen kikapcsolódjunk. 

Talán csak szerettük volna élni a megszokott 

életünket, és végezni a mindennapi feladatainkat. De 

az élet mindent felülírt. A koronavírus-járvány miatt 

nem csak a szeretteink egészségéért aggódhatunk, de 

a megszokott rend is felborult, ami nem csupán a 

kényelmünket érinti, hanem a munkánkat, az oktatást, 

és bizony, gyülekezetünk életét is megnehezíti: egy 

ideig nem találkozhatunk egymással 

istentiszteleteken, bibliaórákon, és a márciusra 

tervezett gyülekezeti közgyűlést is el kell halasztani. 

Ki számított erre akár csak néhány héttel ezelőtt is? 

Nagyon sokféle érzés kavaroghat bennünk. 

Talán csalódottak vagyunk a meghiúsult terveink 

miatt. Vagy bosszankodunk a megváltozott helyzettel 

járó kellemetlenségek miatt. Talán félelem és aggódás 

van bennünk a vírus terjedése, és főként szeretteink 

egészsége miatt. Talán elszigeteltségünkben 

magányosnak érezzük magunkat. Esetleg 

megpróbálunk örülni annak, hogy így, a böjti időszak 

közepén kicsit lelassult a világ, és rákényszerülünk 

arra, hogy megálljunk, és elcsendesedjünk. 

Így vagy úgy, mindannyian emlékeztetőt 

kaptunk az élettől arra, hogy bármennyire is 

szeretnénk magunknál tudni az irányítást, a jövőnk, a 

sorsunk nem a saját kezünkben van, hanem az Élő 

Isten kezében. De éppen ez a tény nyújthat nekünk 

reménységet a felfordulás, a bizonytalanság és az 

aggasztó hírek közepette. Nem tudhatjuk, hogy mi 

lesz a folytatás, de ebben a rendkívüli helyzetben is 

bízzunk rá magunkat a Mindenható Istenre! Kérjük az 

Ő Szentlelkét, hogy segítsen háttérbe szorítani 

akaratunkat, vágyainkat, elképzeléseinket, és őszinte 

bizalommal imádkozhassuk: „Legyen meg a te 

akaratod!” 

Paczári András 

Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és 

gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a 

szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a 

szomorkodókat. 

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, 

kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak 

ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk 

mindazokért, akik szenvednek a pániktól. 

Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a 

viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk 

azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy 

ettől kell tartaniuk. 

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, 

akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és 

senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket 

békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány 

visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden 

a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden 

egészséges napunkért. 

Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk 

ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem 

tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. 

Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami 

gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy 

minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan 

könnyen figyelmen kívül hagyunk.  

Bízunk Benned. Köszönjük. 

 Johannes Hartl 



                                     

 

 

  

A múlt a kulcs a jövőhöz 

A közelmúltban volt az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója, és a jelenlegi helyzet miatt 

a megemlékezések és ünnepségek elmaradtak, de 

ennek nem kell azt jelentenie, hogy mi magunk ne 

emlékezhetnénk a márciusi hősökre. Ebben a 

helyzetben találtam rá újra a Széchenyi Istvánnak 

tulajdonított szavakra. Széchenyi mondta: „Tiszteld a 

múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a 

jövőn.” Számomra min-

den forradalomra való 

emlékezés, minden sza-

badságharc felidézése, 

múltunk jeles vezetői-

nek visszaidézése ezen 

az idézeten áll vagy 

bukik. Ebben az egy 

tömör, de annál ve-

lősebb mondatban ben-

ne van mindaz, amit 

múltunk, jelenünk és 

jövőnk hordoz magá-

ban.  

 Nemzetünk történelme nem csupán régi 

történetek gyűjteménye, amelyeket olykor-olykor 

nosztalgikus hangulatban fellapozhatunk és 

felidézhetünk, de aminek nincs semmiféle hatása a 

jelenünkre. Ellenkezőleg, közös múltunk olyan 

örökséget jelent, amely meghatározza jelenünket és 

jövőnket is. 

1848-ban hozzánk nagyon is hasonló emberek 

néztek farkasszemet a halállal, azért, hogy nekünk, az 

utódiaknak jobb életünk legyen. Azzal, hogy 

emlékezünk bátorságukra és áldozatvállalásukra, 

megadjuk a nekik és tetteiknek kijáró tiszteletet, de 

lehetővé tesszük azt is, hogy saját jelenünket jobban 

érthessük. És ez elengedhetetlen. Nem elég megállni 

egy pillanatra, leróni tiszteletünket, azzal tovább is 

robogni a rohanó világ terhei közepette a jövőnk felé, 

mert így talán nem is adjuk meg az igazi tiszteletet. 

Mert igazán tisztelni a múltunkat, amelyet a 

Szentháromság Isten adott számunkra, azt is jelenti, 

hogy törekszünk annak megértésére. Múltunk 

megértése pedig elengedhetetlen jelenünk 

megértéséhez. Hogy minél jobban értsük, mi történik 

körülöttünk, annál jobban meg kell értenünk 

múltunkat, annál jobban át kell látnunk azt a rögös 

utat, ami idevezetett. Isten népe számtalanszor vetett 

számot, amikor Istenhez könyörögve emlékeikbe 

tolultak azok a tettek, amelyek a szorult helyzethez 

vezettek. Nekünk is ez a feladatunk: imádságos 

lelkülettel számot vetni, kutatni nemzetünk és saját 

múltunk ősidőkbe vesző fonalait, hogy minél jobban 

érthessük jelenünket. És erre nagy a szükség. Nagy a 

szükség, mert ha nem törekszünk múltunk és 

önmagunk megismerésére, a jövő valóban csak a múlt 

megismétlése lesz. Ahhoz, hogy munkálkodhassunk a 

jövőn, kutatnunk kell a múltat, meg kell értenünk 

jelenünket, és mindehhez a legjobb keret, ha ezt a 

folyamatot imádságos 

szívvel a Szenthárom-

ság Isten előtt tesszük. 

Nem garancia ez arra, 

hogy így majd a legiga-

zabb módon tudunk 

tiszteletet adni, nem 

vehetjük készpénznek, 

hogy így minden meg-

világosodik előttünk, és 

nem érdemes fogadni 

arra, hogy nem fogjuk a 

múlt hibáit fogolyként a 

jövőnkbe hurcolni. De 

törekednünk kell erre.  

 Különben mit ér a sok áldozat, amit őseink 

hoztak? 

Paczári-Pongor Melinda 

  

 

Juhász Gyula: Március idusára 
(részlet) 

  

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 

De az idők végéig megmaradnak, 

Mint csillagok ragyognak boldogan 

S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

Valamikor szép tüzes napok voltak, 

Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

Ilyen nap volt az, melynek fordulója 

Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

 

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 

És lángoló Petőfi szava zengett, 

Kokárda lengett és zászló lobogott; 

A költő kérdett és felelt a nemzet. 

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 

Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 

Szépség, igazság lassan megy előre, 

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 

  

 



 
 

  

Mit tehetünk a rendkívüli járványhelyzet idején? 

Amint arról korábban értesülhettek a testvérek, a koronavírus-járvány 

terjedésének lassítása érdekében a Wesley szeminárium lezárta 

épületeit, így határozatlan ideig nem tudunk istentiszteletet tartani a 

kápolnában. A hatóságok és a szakemberek azt javasolják, hogy 

lehetőségeinkhez képest kerüljük a közösségeket, és tartsunk 

egymástól távolságot, így bibliaórákat sem tudunk tartani. 

Ha fizikailag nem is gyűlhetünk össze, szeretnénk, ha ebben a 

rendkívüli időszakban is közösségben lennénk egymással az internet 

segítségével, és mindenekelőtt az imádság ereje által. 

 

Figyeljük gyülekezetünk honlapját és Facebook oldalát! 

 Igyekszünk hírt adni a gyülekezeti alkalmaink sorsát érintő 

esetleges változásokról 

 Minden nap osztunk meg magyar nyelvű áhítatot 

 Amíg nem tudunk istentiszteletet tartani, ide töltjük fel az 

igehirdetéseket 

Katolikus testvéreinknek ajánljuk a www.katolikus.tv élő adását, és 

a www.katolikus.tv/musorok/szentmise oldalt, ahol a misék 

felvételről követhetők. 

Bár nem magyar nyelven, de nagyon jó családbarát és vallásos 

filmeket lehet a Pureflix.com-on találni. Sajnos pénzbe kerül, de 

korlátozott ideig ingyenesen kipróbálható. 

Online bibliaórát tartunk 

 Időpont: 2020. március 27. péntek, 19 óra 

 A technikai részletekről e-mailben értesítjük a testvéreket 

Imádkozzunk közösen, egy időben! 

 Mindenkit arra hívunk, hogy 2020. március 22-én, vasárnap 

délben néhány percre csendesedjen el, és imádkozzunk 

közösen a koronavírus-járvány érintettjeiért.  

 Ezt követően minden nap reggel és este 8 órakor csatlakozzunk 

a közös imádsághoz! 

Keressük az egyéni csendesség alkalmait! 

 Fontos a kapcsolattartás és a közös imádság ebben a rendhagyó 

időszakban is, ugyanakkor elszigeteltségünkben lássuk meg az 

alkalmat a személyes elcsendesedésre, bibliaolvasásra és 

imádságra is! 

Imádkozzunk betegeinkért, és az előttünk álló hetekben különösen 

is hordozzuk imádságban idős testvéreinket! Ne feledkezzünk 

meg az adakozásról sem! 

 

Lelkészek elérhetősége: 

Mayer Judit: Paczári-Pongor Melinda 

Telefon: (703) 328-5300 Telefon: (202) 999-2165 

E-mail: mayerjudit@verizon.net  E-mail: pongormeli@gmail.com 

Elérhetőségek: 

Facebook: Washingtoni Magyar Református Egyház 

Honlap: www.hungarianreformedchurchdc.org 

27. zsoltár 
 

Dávidé. Világosságom és segítségem az 

ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, 

kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a 

gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy 

marcangoljanak engem, majd 

megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész 

tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. 

Ha háború tör is rám, én akkor is 

bizakodom.  
 

Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért 

esedezem: hogy az ÚR házában 

lakhassam egész életemben; láthassam, 

milyen jóságos az ÚR, és 

gyönyörködhessem templomában. 

Megóv engem sátrában a veszedelem 

napján. Elrejt sátra mélyén, magas 

kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt 

fővel állok ellenségeim között, ezért 

örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR 

sátrában, és éneket zengek az ÚRnak. 
 

Halld meg, URam, hívó hangomat! 

Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt 

mondod: Járuljatok színem elé, szívem 

így válaszol: Színed elé járulok, URam! 

Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el 

haragosan szolgádat! Te vagy az én 

segítségem, ne vess el, ne hagyj el, 

szabadító Istenem! Ha apám, anyám 

elhagyna is, az ÚR magához fogad 

engem.  
 

URam, taníts meg utadra, vezess a helyes 

ösvényen, mert ellenségeim vannak! Ne 

dobj oda ellenségeim indulatának, mert 

hamis tanúk támadtak rám, bosszút 

lihegnek. De én hiszem, hogy még 

meglátom az ÚR jóságát az élők földjén. 

Reménykedj az ÚRban, légy erős és 

bátor szívű, reménykedj az ÚRban! 

 

 

 

HIRDETÉSEK 
 

Amennyiben a közeljövőben visszaáll 

a megszokott rend, a következő 

gyülekezeti alkalmakra készülhetünk: 
 

2020. április 12. 11:00-tól 

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

2020. május 29. 11:00-tól 

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
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