
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLGOTAI PERSPEKTÍVÁK  

 

 

 

 

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti 

megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.”  (János evangéliuma 14:18-19) 

 

Tanulmányozva a húsvéti ünnep eseményeit, a szinoptikus evangéliumok, valamint János 

feljegyzései alapján megrázó képek villannak fel a mi Urunk szenvedésének óráiról. A tanítványi 

kör bizalmát élvező pénztáros, Júdás együtt falatozott a páskavacsorán társaival, s miközben a 

Mesterrel együtt mártotta tálba kenyerét, eszében az árulásért kialkudott harminc ezüst járt. Péter, a 

szilárd, megbízható küzdőtárs egy szolgálólány gyanúsítgatására szitokszóval tagadta meg a 

letartóztatottal való kapcsolatát. A kivégzés dombján egy köztörvényes bűnöző provokatív 

becsmérlésével súlyosbította megfeszített társa szenvedését.  

Valóban. Ha földi perspektívából figyeljük az eseményeket, mit látunk, hallunk? Egy, a római 

birodalom meghódított provinciájának városában a vallási ünnepre összegyűlt zarándokok előtt 

levezényelt kivégzést. Annak minden földi kellékével: katonákkal és ostorcsattogással, csőcselékkel 

és tőrbe csalt bujkáló követőkkel, utcai keresztcipeléssel és a végső stáció helyén tartózkodók, 

bámészkodók, hivatalból jelen lévők megjegyzéseivel. 

 

Néhány kép és hang, alulról: 

- Ott, ott, látod, ott állnak a barátai… Milyen riadt, megdöbbent tekintettel néznek fölfelé! Szinte 

kivétel nélkül mindannyian a középső keresztet. Heves mozdulatokkal mutogatnak, és 

kétségbeesetten próbálnak felkiáltani hozzá. Szegény, mennyire szenvedhet. Mit ordibálnak itt 

oldalt ezek a semmirekellők? Nem értem! Hallod? Gyere le, gyere le onnan, ha te vagy Isten 

választottja: most miért nem mutatod meg a csodatévő hatalmadat? Hát elfogyott az erőd? Ezért 

kár volt akkora felhajtást csinálni! Úgy hallom, van itt minden, mekkora lárma… 

- Mi megmondtuk már a tanácsban is, hogy csak egy önjelölt népvezér. A végén mindegyik 

hamis próféta így végzi. Általában nagy csinnadrattával felvonulnak, aztán amikor veszítenek, a 

hívei eltűnnek pillanatok alatt. Tudtuk mi már az első híradások idején, hogy ez az ügy is 

kifullad, mint a többi. Meg kellene már végre tanulniuk az ostoba embereknek, hogy ne 

boruljanak le bárki előtt, aki feljön vidékről a fővárosba. Hát azt hitte, hogy itt ő a vezér? 

Láttunk mi már ilyet az elmúlt évtizedek alatt, és mi lett belőlük: csőcselék, zűrzavar, botrány, 

szégyen. Reméljük, gyorsan elfelejtik, elvégre minden csoda három napig tart. Legalább van 

egy kis műsor az ünnepi sokadalomnak.   

- Menj arrébb, nem látom a fejét! Ne lökdösődj, te nyomorult senkiházi! Kotródj arrébb. Elég 

rossz bőrben van ez a próféta, alig lélegzik. Az a koszorú a fején, mit ne mondjak… Nem 

lennék a helyében. Biztos nem erre számított. Rosszul számított. Számít is ez egyáltalán... A 

másik kettő se jobb. Lehet, hogy nem is rosszabb. A górék biztosan tudják, miért vannak 

megfeszítve, véletlenül senki nem kerül oda. Biztos, hogy ilyesmi nem történik ártatlanokkal.  

- Ha nem vagyok tolakodó, kérlek, mondd meg nekem: ilyen egy király? Ilyen egy uralkodó? 

Nekünk, választottaknak ilyen nem kell. Itt a helye, a kereszten. Éppen elegünk van már a 

botcsinálta felszabadítókból, akik feltüzelik a népet, aztán egy tisztességes lázadást sem tudnak 

levezényelni. Vagy szabadítson meg rendesen, vagy álljon félre, ne szédítse a buzgó híveket. 

    Húsvéti  gondolatok 

 



Pedig már éppen itt az ideje, hogy valaki megmutassa a rómaiaknak, hogy kik vagyunk mi! Na, 

ebből se lett semmi. 

- Ez komoly? Csak nem a vándortanító, aki feltámasztotta azt a Lázár nevű ipsét! Na, 

mondhatom, szépen helybenhagyták. Megköszönték neki rendesen. Tehetsz itt bármit, én 

mondom neked, az egész életed feláldozhatod, azt sem köszönik meg. Ez egy ilyen nép. 

Hozhatsz ide bárkit, senki sem jó. 

- Tudtam én, hogy ez lesz a vége. Így szembeszállni a hatalommal? Kirázott a hideg, amikor a 

templomban felborogatta a valutaváltók asztalait. Apám, csak úgy repültek a ketrecek, szaladtak 

a birkák! Gondoltam magamban, ezt a prófétát sem fogják sokáig eltűrni. Mit várt azok után, 

hogy a főurakat úgy kiosztotta? Elmondta őket mindenféle kígyófajzatnak. Jobb lett volna, ha 

meghúzza magát! Mit gondolt, elnézik neki a folyamatos sértegetést? Megtanulhatta volna, 

hogy ne szólj szám, nem fáj fejem…   

- Ó Jézus! Ó Jézus! Biztos, hogy ezt akartad? Biztos, hogy ennek kellett történnie? Nem lett 

volna jobb Názáretben maradni, és szépen eléldegélni, csendben, békességben. Van egy jó 

szakmád, a család is nagyra értékelte írástudományod, tanítottál volna bennünket. Az egész 

környék rajongott érted! Megérte feláldoznod a szépen megszerzett népszerűségedet? Nem 

hallgattál sem anyádra, sem a rokonokra. Jaj, mekkora szégyen ért bennünket! 

- Pedig én annyira hittem benne, de ez most oly borzasztó! Elveszett az életemből három év. Ha 

belegondolok, azok a csodák… Amikor lecsendesítette a háborgó tengert, vagy amikor kezdte 

elosztani a kenyeret, és még mindig volt és volt és volt több és több, az felfoghatatlan. Azok a 

leprások… soha nem gondoltam volna, hogy így lehet gyógyítani. Csak tudnám, hogy akkor 

most hogyan tovább… 

 

Földi, evilági értelmezések, megközelítések. Éppen úgy, mint napjainkban. A látszat és a pillanatnyi 

benyomások alapján. A hitetlenség, vagy kétségtelen kétely szilárd alapján állva. A kivégzés még 

lehet, hogy megtörtént, volt abban az időben több ezer, de a feltámadás! Az egy mítosz, egy mese, 

egy legenda…gondolják és mondják.  

Ebből a perspektívából is fel lehetett emelkedni. Akár pogány létére is a római századosnak. 

Amikor látta az eseményeket, felismerte a legfontosabb, mennyei összefüggést. Mindennapi 

életének, munkájának bejáratott és megszokott rendszeréből kilépve nem csak felismerte, de 

hangosan, mások előtt kimondta a lényeget: a kivégzett zsidó férfi, aki ott a keresztfán kilehelte 

lelkét, az: „Bizony, Isten Fia volt…” ( Máté evangéliuma 27:54) 

 

Napjainkban, a XXI. század második évtizedének kezdetén a rémisztően félelmetes és életveszélyes 

koronavírus járványtól rettegünk. Nagyon olcsó benzint tankolva, egészségügyi maszkban és 

gumikesztyűben nem megyünk akárhova, és rendszeresen nézzük, a világhálót, hallgatjuk a híreket. 

Ebből a perspektívából most a jövő kétségbeejtő és nagyon bizonytalan, némelyeknek elveszett és 

reménytelen. Ám van más perspektíva, mint ahogyan Jézus halála után történt az Ő feltámadása: 

van remény! Felülről szemlélve és értelmezve emberi létünket és történelmünket, bátorságot és 

reménységet kaphatunk az Ő feltámadásába vetett hitünk erejével.  

 

Ő él, Élő Lelke segítségével mi is reményteljesen, bizakodóan tekinthetünk a jövőbe! 

 

 

Tisza Attila 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Húsvét-páska-páskabárány 

 

 

 

Az idei húsvéti ünnep közeledtével - ebben a jelenlegi járványügyi helyzetben - a Bibliában 

olvasható Páska ünnep jutott eszembe. (II.Mózes 12.rész) 

Mi is az a páska? 

A páska elnevezés a görög pászkha szóból (páska, húsvét) származik a héber peszah fordításaként. 

A peszah a héber Bibliában egyaránt jelenti a páska ünnepet és a páskabárányt. A peszah a pszh 

gyökből származik, aminek a jelentése: átugrik, érintetlenül hagy, megkímél. A szó arra a történeti 

eseményre utal, ami a páska ünnep háttere és alapja, hogy Isten, az egyiptomi 10. csapás 

alkalmával, amikor minden elsőszülöttet megölt Egyiptomban, Izráel otthonait, elsőszülötteit 

megkímélte. 

 

Ebben az évben talán még jobban átérezhetjük az akkori zsidó nép életét. Azt 

mondta nekik Isten, hogy vágjanak le egy fiatal, ép, hím bárányt és annak vérével 

kenjék be házuk ajtajának szemöldökfáját és ajtófeleit. Így, ha az öldöklő angyal 

arra jár és látja az ajtón a vért, továbbmegy, és nem érinti őket a csapás. Arra is 

utasította őket, hogy bent a házban mit cselekedjenek: a bárányt egyék meg, 

mégpedig úgy, hogy derekaik legyenek felövezve, saruik lábaikon és pálcáik 

kezükben. 

Az engedelmességnek megmenekülés volt az eredménye. 

 

Azon gondolkoztam, hogy mennyire aktuális ez az üzenet ezekben a napokban is. De mennyivel 

könnyebb kivitelezni! Hiszen, nekünk már nem kell bárányt levágni, mivel Jézus, a mi húsvéti 

Bárányunk, már meghalt értünk! De jelképesen be kell kennünk házunk ajtaját az Ő vérével a 

megkülönböztetés és a megmenekülés érdekében. Hogyan? Úgy gondolom, hogy ha minden nap 

imádkozunk, Bibliát olvasunk, keressük Isten jelenlétét és kérjük az Ő védelmét, azzal a megmentő 

vér kerül(het) az életünkre, családunkra.  

Természetesen mindannyiunk élete Isten kezében van, s Ő rendelkezik is azzal! 

 

S bent a házunkban, életünkben az isteni rendnek, fegyelemnek kell lenni, s a lelki fegyverzetnek is 

rajtunk kell lennie: „Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az 

igazságnak mellvasába,  

És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével;  

Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát 

megolthatjátok;  

Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef.6:10-17.) 

 

Mivel van bekenve házunk, ajtónk, életünk? Mi van rajta? Jézus vére vagy valami más? Van-e 

megkülönböztető jegy életünkön vagy egybeolvadunk a világgal? És házunkon belül, életünkben mi 

vagy ki van jelen? 

 

A Bibliában azt olvassuk, hogy ahol az öldöklő angyal meglátta a vért, továbbment, a házban élőket 

nem érte a veszedelem. Sőt! Nem „csak”, hogy életben hagyta őket, hanem Isten kivezette őket a 

fogságból! Szabadulást hozott az övéinek! Kivonultak nyomorúságukból! 

 

Tapasztaljuk meg mi is, de nem csak húsvétkor, a „kikerülés”-t, „elkerülés”-t, gondolva arra, 

ahogyan a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével megjelölt házait, úgy Isten akaratából 

és jóvoltából, az Ő védelmező keze és kegyelme által minket is elkerülhet a csapás! 

 

„Kenjük” hát be házunk, életünk Jézus megmentő vérével, keressük minden nap az Ő jelenlétét, 

bízzunk az Ő szabadításában és várjuk a szorult helyzetünkből való kivonulásunkat! 

 

Nagy Krisztina 

 

 



 

 

 

Rendkívüli idők, rendkívüli böjt  

 

 

A bőjt időszakban, mi protestánsok megpróbálunk lemondani valamiről, ami kedves nekünk Isten 

dicsőségére. 

 

Az idén a böjti időszak elején gondolkodtam, hogy miről is mondjak le az idén. Utána ez feledésbe 

merült a sok tennivaló miatt.  

Erre 2 hete jött ez a rendkívüli helyzet a vírus miatt. Először csak a 100 fő feletti beltéri 

összejöveteleket kellett szüneteltetni, utána hirtelen minden összejövetelt, beleértve az 

Istentiszteletet, a Biblia órát, a házicsoportot, a FITT-et, mindent.  

Eltelt egy pár nap, mire rádöbbentem, hogy a fizikai családom nem látogathatom, mert védem őket, 

a szellemi családommal se találkozhatok, mert most engedelmeskedem a felsőbb hatalmaknak.  

Ma reggel állt össze a fejemben a helyzet: most a gyülekezeti alkalmakból, a megszokott 

szolgálatokból kell böjtölnöm. Jöttek az imák: Uram mutasd meg, mi az akaratod, hogyan tudlak 

képviselni a kollégáim előtt? Utána jött a felkiáltás is: Uram, nem elég a reggeli csendesség, 

szükségem van a testvéri közösségre is! E nélkül begolyózok, mert munkában vagy a helyzettel 

kapcsolatos szalonképes vagy kevésbé szalonképes vicceket hallom, vagy a pánikszerű 

megnyilvánulásokat, a statisztikát: ennyi fertőzött, ennyi halott. Ha nem tudok töltekezni, akkor 

nem lesz miből adnom, kiürül a szeretet, türelem, békesség tankom. 

Valaki csinálhatna valamit! Aztán szinte hallottam az Úr szelíd, halk hangját: miért nem csinálsz 

TE valamit? Az egyik kolléganő elkezdte a munkahelyi torna alkalmakat folytatni skype-on 

keresztül. Az Úr ezt felhasználva mondta: miért ne lehetne így házicsoportot tartani? Hála Neki a 

héten elkezdtük és olyan jó volt, ha élőben nem is, legalább virtuálisan látni a testvéreket, hallani 

őket! Így láthattuk, hogy hasonló cipőben járunk, tudtuk egymást bátorítani. Az online Istentisztelet 

nem olyan, mint az igazi, de hálás vagyok Istennek a technikai eszközökért és azért, hogy Attila 

testvért indította, készítsen videókat.   

Egyszer egy kedves testvérnő mondta: mi lenne, ha Isten elvenné az összes szolgálatodat, 

megrémülnél, ugye? Így éreztem az egész helyzet elején: a napi kapcsolat megvan az Úrral, de 

szolgálni is szeretnék mások felé! Isten nagyon kreatív Isten és hiszem, hogy megmutatja ebben a 

helyzetben is a megfelelő szolgálatokat! Ott van rögtön az ima, amit persze eddig is gyakoroltunk, 

most talán hosszabb ideig tegyük! Ott a következő: hívjuk fel egymást telefonon! Nekem ehhez 

nagyon ki kell lépnem a komfort zónámból: nem szeretek telefonálni, mert nem látom a másik 

arcát, csak a hangra vagyok hagyatkozva. Most ebben is formál Isten: igenis hívd fel ezt vagy azt a 

testvért. Ott van még az email, a messenger. Küldj egy Igét, kérdezz rá, hogy van? Ha nyitott vagy 

rá, Isten fog vezetni ebben! A fiatalabbak felajánlhatják, elmennek bevásárolni az időseknek. 

Létrehozhatunk online csoportot is, ahol napi áhítatokat küldünk testvéreknek. Ha valakiről tudjuk, 

hogy nehéz anyagi helyzetbe került, akkor úgy is támogathatjuk: odaadjuk a pénzt (lehet jobb 

átutalni most) vagy bevásárolunk neki. Lehet főzni, sütni neki, de most ebben a helyzetben 

kérdezzük meg előre, hogy szívesen venné-e. És a listát lehet folytatni, kiegészíteni, személyre 

szabni. Isten eszköztára korlátlan, ne akarjuk beskatulyázni, hogy eddig így szolgáltam, mivel most 

úgy nem lehet, akkor szüneteltetem ezt.   

Lehet, hogy a régi, megszokott szolgálataink, Istentiszteleti alkalmaink meghaltak, de Isten újakat 

adott helyettük! Nem maradunk magunkra, hisz „… én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.” (Mt. 28:20) 

 

Az Úr a mi őriző Pásztorunk ebben a nehéz helyzetben is! Maradjunk otthon, amikor csak tehetjük! 

A kézfogást, ölelést és puszit majd bepótoljuk! 

„Az emberektől [vagy a vírustól, L.Sz. kiegészítés] való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban 

bízik, az oltalmat talál.” Péld. 29:25 

 

 

Lévai Szilvia 

 



 

 

A Vírus 

 

A vírus biológiai organizmus, csak más élőlények sejtjeiben képes parazitaként szaporodni, több 

ezer fajtáját írták már le a tudósok. A vírus 2o2o. január közepén bejött a családunkba, így velem is 

kapcsolatba került. Be vagyok ugyan oltva ellene, de ez nem zavarta, "valószínű ez egy másfajta 

vírus" mondta az orvos. Akkor még nem volt köztudatban, hogy van egy koronás fajtája is, azt 

hiszem nem is az a lényeg, hanem, hogyan éltem meg ezt a vírusos betegséget. 

Az természetes, hogy ott támadja az embert, azt a testrészt, amely a legérzékenyebb a befogadására. 

Nekem is a torkomat és a légzőszerveimet támadta, szinte hangos zörejekkel tudtam lélegezni. Ez 

főleg éjszaka, a sötétben erősödött fel. Bevallom őszintén, negatív érzések és halálfélelem vett erőt 

rajtam. Ez addig tartott, amíg annyi erőt nem vettem, hogy imádkozva az Úrhoz kiáltottam: "Uram 

segíts!" és szinte csoda történt. Egy kis idő múlva el tudtam aludni. Kellett még idő, amíg teljesen 

helyrejöttem, de megértettem: bízzam Istenre a dolgaimat, Ő Úr a vírusok felett is. 

A földi életem véges, de hiszem, hogy egy szebb, örök élet vár reám, ahol az Úr Jézussal együtt 

lehetek. 

 

Menyhárt Dánielné 

 

 

Akik élünk, még tudjuk, hogy az 5o-es években Magyarországon is erősen dúlt az ateizmus. 

Sztálint kellett földi istenként imádni, sok volt bennem a félelem, mi lesz, ha teljesen elveszik 

az emberektől a kapaszkodót, amit az Isten hit ad. Hallottam templom bezárásokról, sőt 

rombolásokról. Úgy éreztem akkor a faluban, ahol éltem: a templom a magas tornyával egy 

fix menedék. Akkor, mint fiatal lányban született bennem az alábbi vers. 

Mi lesz, ha most jön el az Úr Jézus? 

                      A templom kemény kőből van, 

                      Emberek rakták, már régen, 

                      Hatalmas torony van a tetejében, 

                     Melytől sokan félnek az éjben. 

                      E kemény kőtemplom, jajj, most összedőlt, 

                      A szívekbe reménytelenség szökött. 

                      Szaladnak az éjbe, megbotránkozva, 

                      Szaladnak a paphoz sikoltozva, 

                      Összedőlt a templom! - kiáltja mindenki, 

                       Hogyan történt? - nem érti meg senki. 

                      Nem értik, csak félnek, 

                      Sápadt arcukkal néznek az éjbe. 

                      Megjelenik Isten,  itt az ítélet, 

                     Választani  most már nem lehet. 

                     Összedőlt a templom, ahol imádkoztak, 

                     Ahova Istennek bánatukat hozták. 

                     Most futnak az éjbe, 

                     Néznek reménytelen az égre… 

                     Már minden késő, nincs idő semmire, 

                     Hisz a templom is összedőlt, az éjben. 

 Ebben a versben az akkori félelmeimet próbáltam jelképesen leírni. Akkor a megoldást nem 

találtam meg, minden elkésett. De most még van időnk, hogy  megtaláljuk: Jézus mondja: „Én 

vagyok az út, az igazság és az élet”, én hiszem, hogy ez így igaz.  

 

Szeretettel Menyhárt Dánielné, Viki néni 

 
 

   

 



 

 

ÚJ EMBERT 

 

A megváltó egy új embert akar. 

Életét, vérét adta Ő oda. 

Nem méltók hamar elhaló dalok felelni, hogyha kérd a Golgota. 

Az én szívem hamar hevül, dobog, 

magasra csapó, nagy lángokkal ég, 

és szárnyra kelnek zengő dallamok..... 

Ő meghalt értem! Ó, mind nem elég! 

A szív hevül, az ajkon dal fakad, 

a lélek kész, a test erőtelen, 

Hányszor az ellené a győzelem..... 

Több, több erőt, nem fénylő szavakat! 

Kevesebb dalt, több élő életet! 

Olajjal mindig újratöltött mécset! 

Mit érnek, jajj, a hamarhevülések, 

mint, a dalok selymes halk palástja, 

ha koldus, rongyos életet takar? 

A MEGVÁLTÓ EGY ÚJ EMBERT AKAR! 

(Túrmezei Erzsébet) 

 

 

 

Vörösmarty régen írta: Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár 

mint özön, A telhetetlen elmerülhet benne, S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.” 

(Merengőhöz) 

Ami véges és korlátozott, az emberi lélek végtelen vágyait soha nem elégítheti ki. Csak ami 

örök!  Ezt ígéri Jézus, amikor a mennyek országát ígéri nekünk! Ezért csak a megdicsőült 

országban elégülhet ki az ember legmélyebb vágya a teljes boldogság után. Csodálatos, hogy mi 

magunkénak mondhatjuk a minden jónak forrását, a végtelen jót: az Istent. 

 

Szűk Zoltánné 
 

 

 

 
 

 

 

Honnan jön az erő?   

 

 

Ezt a kérdést, ilyen formában Eric Liddell teszi fel hallgatóságának a Tűzszekerek című filmben. 

Nehéz döntésen volt túl, amikor a hite miatt nem indult abban az olimpiai számban, amelyre 

benevezték, és amelyre sok áldozat árán készült felt. Még is kész volt elengedni a versenyt és a vele 

járó dicsőséget, az ok „csupán” ezt volt: ezt a számot vasárnap indították, ő pedig úgy gondolta, az 

Úr napját erre nem használja. Döntését sokan nem értették meg, és számára sem volt egyszerű, 

nehéz belső harcot kellett megvívnia önmagával is. Végül sikerült megoldást találni és egy másik 

számban, egy hétköznapon győzött és olimpiai bajnok lett. Így fogalmazott: 

„Látni akartátok a versenyen, hogy valaki győz. Ma nekem sikerült. De én szeretném, ha ti nem 

csak passzív nézők lennétek, hanem magatok is egy verseny résztvevői. A hitgyakorlás hasonlít egy 

futóversenyhez. Fárasztó, figyelemösszpontosítást, akaratot kíván, nagy lelki erőt. De 

megkönnyebbülést érzünk, amikor a futó beér a célba. Különösen akkor, ha rá fogadtunk. De 

meddig tart ez az öröm? Hazamegy az ember. Talán oda van égetve a vacsora. Vagy nincs munkája. 

 

 



Milyen jogon mondhatom én azt: higgyetek, legyen hitetek, amikor ti a keserű valósággal néztek 

szemközt. Én valami tartósabbat szeretnék adni nektek, de csak meg tudom mutatni az utat arrafelé. 

Nekem nincs receptem arra, hogyan kell nyerni. A saját versenyét mindenki másképp futja. 

De honnan jön az erő amely a versenyen végigvisz? Belülről. Jézus azt mondta: „Mert íme, Isten 

Országa bennetek van. (Lk 17,21) Ha teljes szívetekkel kerestek engem, bizony megtaláltok 

engem”. Életetek Krisztus szeretetében élitek, ez az a pálya amelyen a ti versenyetek a célig vezet.” 

Eric Liddell életét érdemes megismerni, most talán több időnk is van rá. Nem minden történet 

végződik ilyen jó kimenettel, az ő életében sem, azonban a kitartását és a hűségét érdemes követni 

nekünk is. 

Egy hónappal ezelőtt még lehetőségünk volt arra, hogy együtt legyünk és személyesen erősítsük 

egymást és osszuk meg gondolatainkat. Most egy új eszközzel tehetjük meg ugyanazt. Bár 

kétségkívül nagyon sajátságos helyzetben vagyunk, de korántsem kilátástalanban. Az életünk egy 

rövid szakasza most csendesebben telik. 

Nem tudom, kinek milyen nehézséggel kell szembenéznie a napokban. Azt azonban remélem, hogy 

ez az időszak ad lehetőséget, hogy erőt gyűjtsünk, elcsendesedjünk és erősítsük magunkban 

kitartásunkat. Most nem kell „sprintelnünk”, de edzésben maradhatunk. Felkészülhetünk a 

következő szakaszra. 

Tegnap a híreket hallgatva egy nagyon érdekes mondatra lettem figyelmes, Csató Gábor az OMSZ 

főigazgatójának nyilatkozatában: „az elmúlt hetekben csökkent az agyvérzések és a szívinfarktusok 

száma is, egyelőre vizsgálják, hogy ez trendszerű vagy átmeneti változás.” 

Ezek szerint a Covid-19 vírus pozitív változást is hozott az életünkbe. Emiatt természetesen nem 

lett jó, és kevésbé veszélyes ez a járvány, de érdemes elgondolkodni azon, hogyan tudnánk a saját 

életünkben is pozitívra változtatni a hatásait. 

Nagyon sajnálom azokat a személyeket és családokat, akiket érint a megbetegedés, és el kell 

veszíteniük az életüket vagy egy szerettüket. Mégis meg kell vizsgálnunk a saját életünkre nézve, 

milyen kérdéseket hozott felszínre bennünk, a mi életünkben, a családunkban ez a szituáció? 

Hogyan döntünk helyzetekben? Honnan vesszük az erőt, amely a nehézségen átsegít? Hogyan 

használjuk fel az időt, amit most kaptunk, arra hogy jobb időszak következzen az életünkben ez 

után a szakasz után? 

Nem ezt szoktuk meg, hanem a zajt, a rohanást, a feszített tempót, a tele jegyzetelt naptárt. 

Használjuk fel jól a felszabadult időnket. Élvezzük. Szemlélődjünk. Keressük meg, milyen 

kérdéseket, gondolatokat hoz felszínre az életünkben ez a karantén helyzet. 

Törődjünk egymással, és készüljünk a „versenyünkre”, erősítsük a hitünket és az 

elkötelezettségünket Krisztus iránt. Most lehetőségünk van tisztázni a félreértéseket, rendezni a 

rendezni valókat. Bátorítani azokat, akik csüggednek. Meghallgatni azokat, akiket már régen 

elhanyagoltunk. Kaptunk időt, használjuk ki jól. 

Vigyázzunk magunkra és egymásra, ne hősködjünk, hanem tartsuk tiszteletben a többiek Istentől 

kapott életét azzal is, hogy betartjuk a járványügyi előírásokat. Ami rajtunk áll, tegyük meg, 

megvédve ezzel az életeket. 

 

Tiszáné Gneth Gabriella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HÚSVÉTI ÖRÖM
* 

 

Elhengerítve már a sziklatömb, 

kitátva tátong már a sziklabolt. 

Ujjongva hirdeti a menny s a föld: 

Halleluja, az Úr feltámadott! 
 

És hirdetik az első szemtanúk, 

hogy újra él a drága Messiás, 

ezzel telik meg szívük és szavuk, 

már nem érdekli őket semmi más. 
 

E szent öröm bennünk is győzze le 

a félelembe bújt önérdeket, 

s szívünk az élő Krisztus töltse be 
bátor szólással gyávaság helyett!

*
 

 

Bizonyságul, hogy Teste nem halott, 

vigyük ma is mindnyájan szerteszét, 

hogy halálával életet adott, 

s hogy feltámasztja minden gyermekét! 
 

Bizonyságul éljük ez örömöt, 

s a most is élő Krisztus életét, 

ki mint a fán a kínhalál előtt, 

most is kitárja értünk szent kezét. 
 

És mondjuk el: e földre értünk jött, 

értünk halt meg, s fel értünk támadott! 

Fogadjuk hát ma még szívünkbe őt, 

nyíljék meg már e büszke sziklabolt!
**

 
 

Balog Miklós 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Nagy Krisztina 
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