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• Hétfőtől szombatig 7:30-tól 

reggeli áhítatot, vasárnapon-

ként délelőtt fél 10-kor is-

tentisztelet közvetítünk élő-

ben a templomból, Gyüleke-

zetünk illetve hétfőn és csü-

törtökön az Iskola Facebook 

oldalán. Az alkalmak honla-

punkról is visszanézhetők. 

Áldás, 

Békesség! A koronavírus-járvány miatti 
rendkívüli helyzetben még inkább 
szükségünk van arra, hogy Isten 
igéje megszólaljon otthonainkban 
és a Feltámadt Krisztus evangéli-
uma közel jöjjön hozzánk. Ennek 
eszközei lehetnek a rádió, a tele-
vízió és az elektronikus kommu-
nikációs eszközök is. A társas 
kapcsolatok kényszerű, de szük-
séges korlátozása miatt távol kell 
maradnunk templomainktól és 
gyülekezeti hajlékainktól, és csak 
fokozza szívünkben azt az oltha-
tatlan vágyat, amit a zsoltáros 
megfogalmazott: 
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a 
folyóvízhez, úgy kívánkozik a lel-
kem hozzád, Istenem! Isten után 
szomjazik lelkem, az élő Isten 
után: Mikor mehetek el, hogy 
megjelenjek Isten előtt? Könnyem 
lett a kenyerem éjjel és nappal, 
mert egész nap ezt mondogatják 
nekem: Hol van a te Istened? Ki-
öntöm lelkemet, és arra emléke-
zem, hogy milyen tömeggel vonul-
tam, és hogyan vezettem Isten há-
zához hangos ujjongással és há-
laénekkel az ünneplő sokasá-
got.” (Zsolt 42,2-5) 
Ebben a nehéz helyzetben ottho-
naink lesznek templomokká, mi 
pedig továbbra is együtt imádko-
zó, közösen éneklő, igével táplál-
kozó közösség maradunk. Ezeket 
a szolgálatokat szeretnénk az 
alábbi javaslatainkkal segíteni: 
 
Kérjük testvéreinket, hogy testi-
leg és lelkileg ugyanúgy készülje-
nek a kommunikációs eszközök 
segítségével közvetített istentisz-

teletre, mint amikor a nem ve-
szélyhelyzeti időben indultak Is-
ten házába. 
Kérjük, teremtsék meg a teljes 
odafigyelés és bekapcsolódás kö-
rülményeit, a közvetítés idejére 
készítsék elő a Szentírást és az 
énekeskönyvet, kapcsolják ki 
azokat az eszközöket, amelyek 
zavarják vagy akadályozzák a 
teljes odafigyelést, tegyenek félre 
minden más munkát és tevékeny-
séget. 
Kérjük, hogy a közvetített isten-
tiszteletbe ugyanúgy kapcsolódja-
nak be, mint ahogyan az általában 
szokás: együtt mondjuk az imád-
ságokat, énekeljük az énekeket. 
Kérjük, tartsák be a törvényi elő-
írásokat és az alapvető higiénés 
szabályokat, tehát lehetőség sze-
rint csak az egy háztartásban élők 
vagy közvetlen családtagok al-
kossanak házi gyülekezetet. 
 
Kérjük, fogadják megértéssel, 
hogy a járvány okán elrendelt 
korlátozások miatt nem lehetsé-
ges az ünnepeinken szokásos 
hagyományos templomi, gyüle-
kezeti úrvacsorai közösségek 
megtartása sem. Kérjük, házi 
istentiszteleti közösségükben a 
javasolt liturgiai rendben vegyék 
az úrvacsorai jegyeket is. Erre 
felhatalmaznak minket hitvallási 
irataink is. 
„Minthogy Isten a sákramentu-
mok szerzője, ő mindig munkálko-
dik az egyházban, ha ott helyesen 
gyakorolják a sákramentumokat, 
ezért a hívők, amikor az egyházi 
szolgáktól átveszik a sákramentu-

Tájékoztatás 

mokat, tudják meg, hogy Isten 
munkál a maga rendelésében. 
[…] Ezért a sákramentumok 
kiszolgáltatásakor a hívők vi-
lágosan különbséget is tesznek 
az Úr és az ő szolgája között, 
vallván, hogy a sákramentu-
mokban a dolgot maga az Úr 
adja, a jelképeket pedig az Úr 
szolgái.” (II. Helvét Hitvallás, 
XIX.) 
Az otthoni úrvacsora szükség-
helyzetet jelez (súlyos beteg-
ség, kijárási tilalom, járvány, 
háború). Nem pótolja a gyüle-
kezeti közösség úrvacsora-
ünnepét, ám rendkívüli helyze-
tekben felette szükséges, hogy 
az úrvacsorában megtapasztal-
juk a Krisztussal való titokza-
tos közösséget a Szentlélek 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 



Alapige: Zsolt 23,1-6 

„1Dávid zsoltára. 

Az ÚR az én pászto-

rom, nem szűkölkö-

döm. 2Füves legelőkön 

terelget, csendes vi-

zekhez vezet engem. 
3Lelkemet felüdíti, 

igaz ösvényen vezet az 

ő nevéért. 4Ha a halál 

árnyéka völgyében já-

rok is, nem félek sem-

mi bajtól, mert te ve-

lem vagy: vessződ és 

botod megvigasztal 

engem. 5Asztalt terí-

tesz nekem ellensége-

im szeme láttára. 

Megkened fejemet 

olajjal, csordultig van 

poharam. 6Bizony, jó-

ságod és szereteted 

kísér életem minden 

napján, és az ÚR há-

zában lakom egész 

életemben.”  

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

Bizonnyal jól ismerjük 

a Házi áldás utolsó sorát: 

Hol Isten ott szükség nin-

csen. S bár magunk is tud-

juk, gyakorta énekeljük, 

mondjuk, mégis milyen sok 

aggódás tölti ki mindennap-

jainkat. Különösen is most, 

amikor még a templomba 

sem mehetünk el, és otthon 

kell maradnunk. Máskor, 

hmennyire szeretnénk ott-

hon maradni, most hogy 

kellene, nem akarunk. Pe-

dig rendkívül fontos, hogy 

otthon maradjunk, bizton-

ságban, ahol megvan min-

den szükséges. Végre van 

idő az elcsendesedésre, a 

böjt valóságának megélésé-

re, a jó pásztorral, Jézus 

Krisztussal való kapcsolat 

ápolására is. 

A jó pásztor jelenléte 

pedig mindenkor biztatást 

is hordoz, mert Ő nemcsak 

gondviselője, hanem védel-

mezője is a nyájnak és min-

den egyes tagjának. Neki 

hatalma és eszköze is van 

arra, hogy megvédje az övé-

it. Fontos tudnunk, hogy mi 

milyen nyájba tartozunk, 

kinek a nyájába?  

A zsoltáros végtelen 

bizalmának forrása ugyanis 

nem a nyáj, nem a tömeg, a 

sokaság, a hozzánk hason-

lók jelentős száma, hanem 

a pásztor. Ráadásul ha elol-

vassuk a zsoltárt, nem is 

többes számban fogalmaz, 

hanem egyes számban, 

mintha csak egyetlen bá-

rányról lenne szó, akiért a 

pásztor mindent megtesz. 

Ráadásul egyes szám első 

személyben, és jelen időben 

szól, azaz nem egy általáno-

sító, távoli reményt mond 

el, hanem a megtapasztalt 

valóságot, hogy mit jelent 

ha az Úr az én pásztorom.  

Ez a tapasztalat azon-

ban mégsem egyedi tapasz-
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Igei útravaló –  

a március 22-én elhangzott igehirdetésből  

talat, hiszen Krisztus mind-

nyájunknak ilyen pásztora, 

s Mellette mi is ugyanezt 

tapasztalhatjuk meg. Isten 

kegyelme ugyanis nekünk 

is ugyanazt hirdeti, ugyan-

azt kínálja, ugyanazt adja. 

A szűkölködések és félel-

mek nélküli életet.  

Az élő Istennel való 

mindennapi állandó közös-

ség minket is felüdít, szá-

munkra is olyan boldogsá-

got hordoz, amiről ez a zsol-

tár is bizonyságot tesz, ami-

ben mi is mindenkor vigasz-

talást lelhetünk, még akár 

a halál valóságával szembe-

sülve is, mert Isten minden 

körülmények között gondot 

visel rólunk. 

Vele biztonságban va-

gyunk. Még akkor is amikor 

rémisztő veszélyekkel kell 

szembenéznünk, Vele biz-

tonságban vagyunk. A világ 

sok táján vannak igen ve-

szélyes utak, amelyeket jól 

kell ismerni ahhoz, hogy az 

ember ne kerüljön bajba, 

vagy adott esetben, hogy 

egyáltalán túlélje az uta-

zást. Egy jó vezető mellett 

azonban minden veszély el-

lenére is biztonságban érez-

hetjük magunkat, mert bíz-

hatunk benne. Életünk 

minden útján akkor va-

gyunk igazi biztonságban, 

ha életünket Istenre bíztuk, 

és Őt követjük. 

Mert bizony időről-
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déka. 

Áldjuk hát mi is az 

Urat felénk bizonyított hű-

ségéért és ragaszkodjunk 

Hozzá mi is hűséggel, hogy 

életünk aggasztó és félelme-

tes helyzeteiben is tekint-

hessünk Rá, és megláthas-

suk, hogy Ő számunkra is jó 

utat készített.  

Legyen az az út bármi-

lyen nehéz, vagy rémisztő, 

ha az Úr vezet minket, biz-

tonságban vagyunk és cél-

hoz fogunk érni. Ő nem 

hagy el minket, nem csal 

csapdába bennünket, ha-

nem elvezet minket a fel-

üdülésre, az üdvösség való-

ságára. Mert ha mi élő hit-

tel ragaszkodunk Hozzá és 

Rá figyelve, Őt követjük, 

akkor mi is boldogan mond-

hatjuk a zsoltárossal együtt 

megtapasztalt valóságot: 

„Az Úr az én pásztorom, 

nem szűkölködöm. Füves le-

gelőkön terelget, csendes vi-

zekhez vezet engem. Lelke-

met felüdíti, igaz ösvényen 

vezet az ő nevéért. Ha a ha-

lál árnyéka völgyében járok 

is, nem félek semmi bajtól, 

mert te velem vagy: vessződ 

és botod megvigasztal en-

gem. Asztalt terítesz nekem 

ellenségeim szeme láttára. 

Megkened fejemet olajjal, 

csordultig van poharam. Bi-

zony, jóságod és szereteted 

kísér életem minden napján, 

és az Úr házában lakom 

egész életemben.” 

 Ámen.  
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időre nekünk is meg kell 

járnunk a halál árnyékának 

völgyét, most is éppen arra-

felé tartunk. Bár valójában 

egész életünk a halál árnyé-

kában telik, csak most külö-

nösen is szembe kell vele 

néznünk. De ha az Úr ve-

lünk van, és mi az Úrral va-

gyunk, nincs okunk a féle-

lemre.  

Isten kegyelméből pe-

dig mi is naponként megta-

pasztalhatjuk a Vele való 

áldott közösség csodálatos 

biztonságát, mert Ő minket 

is elhívott az Ő nyájába, 

hogy Hozzá tartozzunk és 

Vele éljük életünket. Nem 

nekünk kell Őt keresni, 

minden földi veszélyek kö-

zött, mert Ő már megkere-

sett minket, megtalált, 

megszólított, és nekünk is 

utat mutat. 

Mert az Úr számunkra 

is elkészítette a Vele való 

áldott közösséget, Ő az aki 

minket is megszentel és fel-

magasztal, hogy a Vele való 

áldott közösségben minden 

időben részünk lehessen. 

Ezért van egyház és gyüle-

kezet, ezért vannak a sák-

ramentumok, ezért van a 

hit ajándéka számunkra, 

mert mindezek Isten aján-

dékai, melyek által mi is 

közösségben, élő és állandó 

közösségben lehetünk Vele, 

még ha most fizikailag tá-

vol is kell maradnunk egy-

mástól, de a lelki közösség-

ben együtt vagyunk. 

Olyan mennyei kin-

csek részesei lehetünk ezál-

tal, amelyek minden földi 

hiányosságot és szükséget 

képesek kárpótolni, kitöltve 

minden más űrt életünk-

ben. Az élő Istennel való élő 

szövetségben olyan hatal-

mas reménységet kapunk 

ugyanis, amely minden re-

ménytelenséget eltöröl és 

felülír.  

Az Istentől kapott re-

ménység ugyanis nemcsak 

erre a földi életre szól, ha-

nem hordozza az örök élet 

valóságát is. Ezáltal pedig a 

halál árnyékának völgyén, 

de még magában a földi, 

testi halálban is ott ragyog 

az örök élet világossága, vi-

gasztalást hordozó áldott 

reménysége. Mindez a mi-

énk az élő Istennel való élő 

közösségben, amelyben ma-

gunk is naponként megta-

pasztalhatjuk Isten gondvi-

selő jóságát és szeretetét. 

Ugye érezzük milyen 

hatalmas megtiszteltetés ez 

számunkra, hogy az Úr 

ilyen csodálatos gazdagság-

gal visel rólunk gondot. Sőt, 

azt is tudhatjuk, hogy a mi 

Urunk, Jézus Krisztus élete 

árán is megszabadított min-

ket, hogy a legmélyebb 

mélységből is kimenthessen 

minket, mert ennyire szeret 

minket. 

Ne feledjük, hogy az 

Úr hozzánk való viszonyát e 

kettő határozza meg: szere-

tete és jósága, s minden eb-

ből fakad életünkben. Sze-

retetből és jóságból pedig 

csak áldás származhat, a 

kegyelem és örök élet aján-
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erejében. A Geleji Kánonok sú-
lyos betegek úrvacsorájára vonat-
kozó rendeléseit alkalmazhatjuk a 
jelenlegi helyzetre: „az úrvacso-
rát [...] súlyos betegektől, vagyis 
azoktól, akik otthonukban ágyhoz 
vannak kötve és hitükben gyen-
gék, sürgető kérésükre, a szent 
közösséget semmiképpen sem sza-
bad megtagadni; továbbá ne csak 
a betegnek szolgáltassák ki, ha-
nem annak a kisebb gyülekezet-
nek is, amely erre a sürgető alka-
lomra a háziakból [...] össze-
gyűl.” (Geleji Kánonok, LXI.) 
Kálvin szavai pedig a Szentlélek 
erejére emlékeztetnek: „Ha pedig 
hihetetlennek tűnik, hogy Krisztus 
ekkora távolságból adja nekünk 
eledelül testét, emlékezzünk csak 
rá, hogy a Szentlélek titkos ereje 
mennyire felülmúlja minden érzé-
künket, és mekkora ostobaság 
lenne, ha a magunk mértékével 
akarnánk mérni véghetetlenségét. 
Ha tehát elménk nem képes fel-
fogni, hadd ragadja meg a hit: a 
Lélek valósággal egyesíti, amit a 
távolság elválaszt. Íme, a Krisztus 
testének és vérének szent közölte-
tését, amely révén Krisztus oly-
annyira átárasztja belénk életét, 
hogy még csontjainkat és velőnket 
is átjárja, az úrvacsora bizonyítja 
és pecsételi meg; mert nem vala-
mi hiábavaló és üres jelet mutat 
fel, hanem Lelkének erejét adja, 
aki beteljesíti ígéretét. A jelzett 
dolgot valósággal felkínálja, és 
megmutatja mindazoknak, akik 
ezen a lelki lakomán az asztalhoz 
telepednek.” (Institutio, 4.11.10) 
Mindezeket figyelembe véve az 
úrvacsorára nézve, kizárólag a 
veszélyhelyzeti korlátozások 
idejére, ezek megszüntetésig a 
következő ajánlásokat tesszük: 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) Egyházunk rendje szerint konfir-
mált református egyháztagjaink 
úrvacsorázzanak úgy, ahogy a 
közvetített istentisztelet lelki-
pásztora vezeti az úrvacsorai 
szertartást; ezáltal az apostoli kor 
gyülekezeteinek mintáját követ-
jük, akik súlyos helyzetükben 
„házanként megtörték a kenye-
ret, örömmel és tiszta szívvel ré-
szesültek az ételben”. (ApCsel 
2,46) 
Az istentisztelet közvetítésének 
kezdete előtt – a higiénés szabá-
lyok betartása mellett – készítse-
nek elő személyenként egy-egy 
falat kenyeret és egy kevés bort 
külön poharakban. (A jegyeket le 
lehet fedni ünnepi terítővel.) 
Kövessék figyelemmel a szolgá-
lattevőt és a közvetített istentisz-
telet résztvevőit, velük közösen 
mondják az úrvacsorai közimád-
ságot, az Apostoli Hitvallást, vá-
laszoljanak a szokásos kérdések-
re. 
Mondják együtt a lelkipásztorral 
a hálaadó imádságot és az Úr 
imádságát is. 
Megértjük azokat a gyülekezeti 
tagokat is, akik különböző okok 
folytán nem kívánnak vagy nem 
tudnak élni az otthoni úrvacsorá-
zás lehetőségével. Kérjük őket, 
kövessék imádságos lelkülettel 
az úrvacsorai liturgiát, ahogyan a 
II. Helvét Hitvallás tanítja: „Az 
Úr testének ez az evése és véré-
nek ez az ivása annyira szüksé-
ges az üdvösségre, hogy nélküle 
senki sem tartatik meg. Ez a lelki 
evés és ivás az úrvacsorán kívül 
is megtörténik, amikor és ahol az 
emberek Krisztusban hisz-
nek” (II. Helvét Hitvallás, XXI.), 
továbbá: „Eltérő vallási szokáso-
kat követünk egyházainkban az 
úrvacsora megünneplésében és 
néhány más dologban, ám a ta-

nításban és a hitben mégsem kü-
lönbözünk egymástól, s az eltéré-
sek miatt egyházainknak sem 
egysége, sem közössége nem 
bomlik fel.” (II. Helvét Hitvallás, 
XXVII.) 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 
egyházunk másik sákramentu-
ma, a keresztség esetében nin-
csenek átmeneti rendelkezések. 
Sürgős esetben a szülők és a ke-
resztszülők jelenlétében a ke-
resztség sákramentumát a szoká-
sos módon szolgáltatja ki a lelki-
pásztor. Aki teheti, a veszély-
helyzeti idő feloldásáig halassza 
el a keresztelést, lévén az a gyü-
lekezet ünnepe is. 
Kérünk mindenkit, szüntelenül 
imádkozzon velünk Isten irgal-
máért és megtérésért, a járvány 
próbatételeiben való megállásért, 
a családokért, a gyülekezetekért, 
szolgálattevőkért, országunk és 
egyházunk, valamint a népek ve-
zetőiért, a közszolgálatban, 
egészségügyben dolgozókért 
szerte a világban, a betegekért, 
szenvedőkért. Forgassuk szí-
vünkben a II. Helvét Hitvallás 
tanítását: „Van közböjt és magá-
nos böjt. Közböjtöt régen a csa-
pások idején és az egyház nyo-
morúságos állapotában tartottak. 
Ilyenkor senki sem evett semmit 
estig. Az egész napot pedig szent 
könyörgésekkel, istentisztelettel 
és bűnbánattartással töltötték el. 
Nem sokban különbözött ez a 
gyásztól, és gyakran emlegetik a 
próféták, különösen Jóel 
(2,12kk). Ilyen böjtöt ma is kell 
tartani az egyház nehéz helyzete-
iben.” (II. Helvét Hitvallás, 
XXIV.) 
 
Forrás: reformatus.hu 


