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MÁSHOGYAN TERVEZTÜK … LÉLEKBEN EGYÜTT 
 

„Hírül adta az Úr a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának: Jön már Szabadítód! Vele jön 
szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak!” 

(Ézsaiás 62,11-12a)  

 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 
Az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány miatt hirtelen megváltozott az életünk és a 

világunk. Másképpen képzeltük el 2020 tavaszát egyéni életünkben, és máshogyan 

tervezték a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége és az Evangéliumi 

Ifjúsági Konferencia szervezőbizottságai is, hiszen a több hónapos szervezési munkálatok 

után a tavaszi hagyományos presbiteri és ifjúsági konferenciáinkat szomorú szívvel kellett 

lemondanunk. Úgy gondolom, sokak gondolatát fogalmazom meg, mikor személyes 

véleményként írom, hogy a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra számára a tavaszi 

holzhauseni találkozók olyan lelki és szellemi műhelyek, melyek mindnyájunkat minden 

évben nagy várakozással töltenek el, készülve a testvéri találkozásokra, a lelki 

feltöltődésre, a konferenciák áldásainak megtapasztalására és azok magunkkal vitelére 

Nyugat-Európa szerte a külhoni magyar gyülekezeteinkbe. 2020 tavaszán személyesen 

nem, de lélekben mégis együtt lehetünk, imádságban nyújthatjuk ki kezünket egymás felé; 

most így, szívben és lélekben érjen össze a nyugat-európai protestáns szórványmagyarság, 

hogy Isten előtt megállva hálát adjon, imádkozzon, könyörögjön megtartó Urához. Esti 

csendességeinkben elénekelhetjük azt az éneket, melyet a tavaszi találkozóink estéjén az 

összetartozás jegyében egymás kezét megfogva énekeltük áhítattal: „Ó, terjeszd ki, 

Jézusom, oltalmazó szárnyad, és csitíts el szívemben bút, örömöt, vágyat! Légy mindenem, 

légy fényem, sötéten jő az éj, nagy irgalmadból élnem szüntelen Te segélj!”  

Menkéné Pintér Magdolna, az ifjúsági konferencia egyik főszervezője felkért a konferenciák 

résztvevőivel hagyományosan tartott közös virágvasárnapi ünnepi istentiszteleten az 

igehirdetés szolgálatára. Sajnos nem adatott meg, hogy 2020 tavaszán, a virágvasárnapi 

istentiszteleten a Nyugat-Európából ünnepre egybegyűlteknek hirdethessem Isten igéjét, 

ezért ezt Szövetségünk titkárán keresztül írásban küldöm számotokra. Olvasás közben 

vagy után gondoljatok azokra a kedves baráti arcokra, akikkel olyan jó volt ebben az 

ünnepi és úrvacsorai közösségben találkozni. Könyörögjünk Isten megtartó kegyelméért, 

hordozzuk Isten előtt imádságban a nyugat-európai szórványgyülekezeteket, azoknak 

őrálló lelkipásztorait, világi szolgálattevőit és tagjait. Imádkozzunk az egyházért, 

népünkért, nemzetünkért, a világért, a pusztító járvány megállításáért!  

A 2020 őszén tervezett männedorfi (Svájc) vagy a 2021-es holzhauseni találkozásban 

bízva, a „búcsúdalunkkal” zárom soraimat: „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! …”  

Isten áldása és megtartó szeretete kísérje mindnyájatok életét, tartson meg benneteket és 

szeretteiteket is jó egészségben!  

A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek Szövetségének elnöksége 

nevében kívánunk áldott Virágvasárnapot, Nagyhetet és húsvéti ünnepszentelést! 

Molnár-Veress Pál, Jaskó Irén, Karvansky Mónika 

 

2020. április 5. - Virágvasárnap 

 


