
Igefolyam a COVID-19 idején, 2020. április 2-től 

Markovits Marika 

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől,a repülő nyíltól nappal;  A dögvésztől,a mely a homályban jár;a 

döghaláltól a mely délben pusztít.Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren,és hozzád nem is 

közelít  Zsolt 91,5-7 

Somogyiné F. Krisztina 

"Csak légy erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám 

parancsolt neked.... Akkor sikerrel jársz útadon, és boldogulsz! " Józsué 1,7-8 

Szepesiné P. Edit 

"Támogass engem igereted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet!  Zsot.119,116. 

Gecsô Ervin 

 ( Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990) Ézsaiás próféta könyve 55. fejezet 8. vers  

„ 8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR”. 

Halász Ágnes  

"Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.   Ezért örül a szívem, és 

ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. " Zsoltárok 16,8-9 

Nagy Réka 

Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.Még a 

veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és 

Istenem! (Zsolt 84,3-4) 

A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, 

és az egész Izráel szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon 

(Józs 3,17) 

Szepesiné P. Edi 

" A REMÉNYSÉGBEN ÖRVENDEZZETEK, A NYOMORÚSÁGBAN LEGYETEK KITARTÓK, AZ IMÁDSÁGBAN 

ÁLLHATATOSAK!" ROM 12,12 

Toronyiné, Zsuzsa  

Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Úr az Isten fenn az égben és lenn a földön, nincsen más!  

Tartsd meg rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen 

neked és utódaidnak, és hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked minden 

időkre! 6Móz 4,39-40 

Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik 

az Úr haragja. Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. A föld 

föltárja majd a kiontott vért, nem takarja be többé a meggyilkoltakat.” Ézsaiás 26:20-21 HUNB (2020. 

március 15.) 

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan 

emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, 

azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor 



megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál 

nekik. És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a 

szolgák! (Lukács 12,23-38) (2020. március 5.) 

Némethné V. Ágnes 

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad meg fogja őrizni 

szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban". Ef 4:6-7  

Visontainé Györgyi 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt.  Filipp.4:6... 

Martinecz Márti 

"Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! Legyen békesség a 

falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség 

neked! Istenünknek az Úrnak házáért is jót kívánok neked! Zsoltárok 121. Zarándokének (Izráel őrizője) 

Lefler Gabi 

1(Dávid zsoltára.) Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. 2Ő alapozta tengerekre, 

és megerősítette a vizek fölött. 3Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat az ő szent helyén? 4Akinek a keze 

tiszta és ártatlan a szíve, akinek az esze nem csaláson jár, s aki nem esküszik hamisan. 5Az Úr az ilyet 

áldja meg, Istenétől, gyámolától megkapja jutalmát. 6Ez lesz a sorsa a népnek, amely őt keresi, amely a 

te arcodat keresi, Jákob Istene. 7Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd 

vonuljon be a dicsőség királya! 8Ki a dicsőség királya? Az Úr, a hatalmas és erős. Az Úr, a harcban 

verhetetlen. 9Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség 

királya! 10Ki ez a dicsőség királya? A Seregek Ura a dicsőség királya Zsolt. 24, 1-10 

Némethné V. Ágnes 

Luk 21:34 "Vigyázzatok magatokra, hogy szívetek el ne nehezedjék mámortól, részegségtől vagy a 

megélhetés gondjaitól: és nehogy hirtelen lépjen meg titeket az a nap". 

Nagy Réka 

Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is 

tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 

Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak • 

vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek 

igazságra? (Róm 6,14-16) 

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én 

általam. (Ján 14,6) 

Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, † kik 

megtartatunk, Istennek ereje. (1Kor 1,18) 

Fehér Mariann 

"Amint felnéztek, (t.i. a magdalai Mária, Jakab anyja, Mária és Salomé) látták, hogy a kő el van 

hengerítve, pedig igen nagy volt. 



És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és 

megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akik megfeszítettek? 

Feltámadt, nincsen itt." (Márk 16:4-6.) 

Lefler Gabi 

"Elvégeztetett." (János 19:30) 

Gál Anikó 

"...s amikor ők megréműlve földre hajtották arcukat, azok így szóltak: Mit keresitek a holtak között az 

élőt" Lukács 24/5. 

Markovits Marika 

Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt. Lukács 

24,6. 

Szepesiné P. Edit 

"Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok 

úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, 

annyira örüljetek, hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 1Pét 4,12,13" 

"Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a 

jót! 1Pét4,19" 

Magai Margit 

boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jn. 20,28 

Fehér Mariann 

"A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti 

szeretetre. " (I.Thessz.4:9.) 

Markovits Marika 

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; 

hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Zsolt.27, 4. 

Martinecz Márti 

Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik 

meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. (Ézsaiás 54.10) 

Lefler Gabi 

Jézus így válaszolt nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak a 

fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a 

tengerbe! – az is meglesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. (Máté 21,21-22) 

Markovits Marika 

Mert kegyelemből tartattatok meg, hít által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem 

cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efézus,2, 8-9.) 



Gál Anikó 

Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog. 

(Példab.29/18.) 

Asztalos Emma 

 Figyeljetek rám,ti népek,hallgassatok rám,nemzetek! Mert tanítás származik tőlem,és törvényemet a 

népek világosságává teszem hamarosan .Ézs.51,4 

Kádár Piriska balesete után visszakerült a Peterdy utcai otthonba. 

Lefler Gabi 

És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. (Mt. 21,22) 

Vajnai Gabriella 

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, 

és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs40,31) 

 

 

 

 


