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

2 Timóteus 1,7 

 

Kedves Testvérek! 

 

Bizonyára eljutott mindegyikőtökhöz a koronavírus járvánnyal kapcsolatos figyelmeztetés és kormányzati 

rendelkezések híre. 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy Gyülekezetünkben miként próbáljuk elejét venni a fertőzés terjedésének.  

Kérünk Benneteket, hogy ezeket a kéréseket tartsátok be, és szívesen vesszük javaslataitokat, mellyel 

mindannyiunk egészségére és hitére vigyázhatunk. 

 

Először is idősebb testvéreinket és a betegeket, legyengült állapotúakat kérjük, hogy fontolják meg, hogy 

otthonról kövessék az istentiszteletet. Lehet, hogy ez az az időszak, amikor ilyen módon is böjtölnünk kell, és 

lemondanunk a közösségben való személyes jelenlétről, és elfogadnunk, hogy nem lehetünk együtt – azért, 

hogy majd még sokáig együtt lehessünk. 

Szeretetből kérjük ezt, mert még szeretnénk együtt dicsőíteni Istent, és közösen szolgálni Veletek, akik 

nagyobb veszélynek vagytok kitéve. A közvetítéseinket úgy állítjuk össze, hogy azokat otthonról TV-n, 

interneten vagy Rádión keresztül követők minél teljesebben részei lehessenek a gyülekezeti 

istentiszteletnek.  

 

Gyülekezeti istentiszteleteinkre, hétközi alkalmainkra készülve  

 érkezésetek előtt fertőtlenítjük a kilincseket, közösségi tereket, mosdókat és alkalmaink előtt és után 

alaposan szellőztetünk.  

 a mosdókban feltöltjük a fertőtlenítő szeres kézmosókat és papírtörölköző tartókat. 

 a szeretetvendégségeket a veszélyeztetett időszakban felfüggesztjük 

 

Az általános, és a mellékeltekben leírt óvintézkedések mellett kérjük, hogy a templomba belépve 

 mindenki fertőtlenítse a kezét az előtérben kirakott fertőtlenítő géllel. Vasárnap az előtérben és az 

udvari ajtón mellett a folyosón egy-egy szolgáló fogja majd ezt adagolni.   

 kerüljétek a kézfogást, puszit, öleléseket – a megbecsüléseteket, örömötöket más kreatív módon 

fejezzétek ki 

 a járványveszély idején ne szorosan egymás mellé üljetek, hanem hagyjatok magatok közt helyet 

 amennyiben szükségük van ivóvízre, lehetőleg hozzák magukkal saját üvegükben, és abból igyanak.  

 ivóvizet és poharakat a tálalóablak előtt találnak. A használt poharakat ne vigyék be a konyhába, csak 

helyezzék a használt poharak tálcájára, és a forróvizes, fertőtlenítőszeres mosogatásukról 

gondoskodunk.  

 



Mindezeket mellett azért döntöttünk, mert „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a 

szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1,7 

Nem félelem lelkét adta nekünk Isten – ezért ha félnünk „kellene is”, készek vagyunk Istenben bízni. Nem 

rettegünk a vírustól, járványtól, mert tudjuk, hogy a mi életünk „el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.” 

(Kolossé 3,3) „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak 

élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róma 14,7-8)  

Jézus erejét az alázatban, a másikért való szolgálatban, a lemondásban mutatta meg. Krisztust követve 

„amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2 Korinthus 12,10) 

A szeretet „nem keresi a maga hasznát” (1 Korinthus 13,5). Ezért úgy figyeljünk egymásra, hogy „senki se a 

maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is” (Filippi 2,4), hiszen „minden más parancsolatot ez a 

mondat foglalja össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 10A szeretet nem tesz rosszat a 

felebarátnak.” (Róma 13,9-10)  

A józanság lelke arra ösztönöz, hogy „légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el” (2 Timóteus 4,5), hogy 

betölthesd szolgálatodat itt a földön, a gyülekezet közösségében.  

 

Tájékoztatás közvetítéseink elérhetőségéről. 

Élő közvetítéseink vasárnap 10.30-kor kezdődnek.                                                                        

Az istentiszteletek a TV-ben hétfőn 20.00 és 23.00 órakor kerülnek ismétlésre.                                                                                            

A Youtube csatornán folyamatosan visszanézhetők, a feliratkozóknak e-mailben is elküldjük.  

 A You-tube, Rádió és TV közvetítés internetes elérhetőségeit gyülekezetünk honlapján 

www.szarvas.reformatus.hu találjátok. A You-tube közvetítés már a nyitólapról kapcsolható, a többi 

közvetítési mód pedig a „Közvetítések” oldalról http://szarvas.reformatus.hu/kozvetites.html érhető 

el.  

 TV-ben istentiszteleteinket a DIGI előfizetéssel rendelkezők a 6-os, a Telekom előfizetéssel 

rendelkezők a 286-os, a Kalásznet előfizetők analóg VHF III. - 08-as  csatornán (191.25 Mhz) 

foghatják a Szarvasi Kábeltelevízió adásában (ez a Képújság csatornája is). Az Invitel előfizetők 

számára még nem érhetőek el istentiszteleteink.  

 Szarvason a Rádió Szarvas adása a 105,4 MHz-en fogható, és vasárnap 10.30-tól közvetíti 

istentiszteletünket. 

 

Áldást-békességet, Istenben reménységet:  

Szarvas, 2020. 03. 13.    

 

   Czerjak Attila gondnok   Pentaller Attila lelkipásztor 
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