
Az élet megy tovább…  

…mert az élet Isten kezében van, és az 

Ő keze erős… Néhány gondolat a jelenlegi 

helyzet kapcsán: 

De jó szünet van! … ja nincs is 

szünet…. De azért jó lesz otthon pihenni, vagy 

még jobb: találkozni a barátokkal, és végre 

nem az iskolában. … ja hogy ezt se kéne… akkor 

mégis mit csináljak? Tanulni is kell. Kicsit 

máshogy, mit eddig, de kell, mert valóban 

nincs szünet. Az interneten küldik a tanulnivalót. De jó, akkor nem tilthatják meg anyáék, hogy 

gépezzek. Azt úgyse veszik észre, ha egy kicsit játszok, facebook, instagram… Jó, én bátorítalak 

benneteket, hogy ez utóbbiakat is használjátok, mert a kapcsolattartás fontos, de feladat is van. Nem 

beszélve arról, hogy talán a tesónak is kell a gép, TANULÁSRA vagy anyának, apának MUNKÁRA! Senki 

se tudja még, hogyan kell ezt az egészet jól csinálni. Legyetek türelmesek és hálásak a tanároknak! Ez 

nagyon sok munkát jelent nekik is, ne is fárasszátok őket nem fontos dolgokkal! Az biztos öröm nekik, 

ha minden feladatot szorgalmasan, időre elvégeztek. 

Na meg persze miért is van ez az egész? Egy járvány miatt. Talán azt is gondolod: valójában 

nem is olyan komoly, minek korlátoznak és ijesztgetnek? Vagy talán inkább: most mi lesz velünk, 

mindenki beteg lesz, meghal…? Mindkettő túlzás. Igenis komolyan kell venni a dolgot, vigyázni 

egymásra, betartani, amit kérnek tőlünk, mert 

talán itt most nálunk nem olyan nagy a veszély, 

de ezekkel a dolgokkal megelőzhetjük, hogy 

nagyobb legyen. Félni viszont szintén nem 

szabad! Isten kezében vagyunk, és bármi 

történik, még ha valaki közeli barátunk, 

családtagunk vagy mi magunk is betegek leszünk, 

akkor is az Ő kezében leszünk. Ő vigyáz ránk! Még 

a legextrémebb helyzetekben is.  Ha aggódunk is, 

egyedül is érezzük magunkat, nem vagyunk 

egyedül, az Isten jelen van az élet minden helyzetében, ezért bíztat Szent Pál minket: „Ne aggódjatok 

semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, 

hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és 

értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7) Forduljunk tehát hozzá! Használjuk ki a talán most egy kicsit 

lelassult tempójú napjainkat a Vele való kapcsolat megújítására. Persze ezt most talán nehezíti, hogy 

vasárnaptól nem lesznek misék, de vannak más lehetőségek. Például a Szentírás olvasása, egyéni vagy 

esetleg családi ima, egy miseközvetítés megnézése… A napi olvasmányokat illetve hallgatható napi 

imádságot találsz itt: https://szentmor.hu/lelkiseg/ meg persze sok más helyen is.  

Na jó, de milyen Isten az ilyen, aki ezt engedi? … Itt fontos megjegyezni, hogy sok más szörnyű 

dolog van a világon: éhezés, kizsákmányolás… amiről a koronavírusnál sokkal kevesebbet beszélünk, 

de ez persze nem válasz. Viszont én azt gondolom, hogy általános válasz nincs is a kérdésre, vagy ha 

https://szentmor.hu/lelkiseg/


van is azt mi itt a földön nem fogjuk megtalálni. Újra csak azt mondom: Isten kezében vagyunk, Ő látja, 

tudja, mi miért történik, mi annyit tehetünk, hogy bízunk Benne és Rá bízzuk magunkat is. Illetve egy 

kicsit máshogyan azért érdemes föltenni a kérdést: Számomra mi lehet az értelme ennek a vírus 

okozta helyzetnek?  

Szóval használd jól az időt! Nagyon fontos lehet egy új napirend kialakítása. Ne hagyd, hogy 

szétfolyjon a napod! Ne váljon parttalanná a gép előtt ülés. Talán segíthet, ha kikapcsolódásként 

tudatosan semmiképpen nem számítógépes vagy TV programot tervezel be. Próbálj beiktatni valami 

mozgást is! Kijárási tilalom még nincs, esetleg elmehetsz mozogni a szabadba, vagy otthon egy kis 

torna… azért fontos lehet kapcsolattartás is (most kivételesen inkább telefon, messenger… mint 

találkozás), zenehallgatás, segítés a házi munkákban, ima, olvasás…  

 

Szeretettel és imával gondolok rátok:  

Péter atya 


