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2. HIÁNYAINK ÉS LEHETŐSÉGEINK  

AZ ÚJ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 

 

1. Gyülekezés 

Személyes beszámolók az előző időszakról. Az előző „cselekvés” elhatározások 

élményei.  

 

2.1 Bevezető ének 

 Gitáros: Ne félj, mert megváltottalak (Énekelj az Úrnak 344) 
 

2.2 Bevezető ima  

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, 

Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 

engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, 

mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. 

   

2.3 Szentírási szakasz   (Lk 12,7) 

 

2.4. Elmélkedés 

Mit mondhat nekünk ez a szentírási szakasz a jelen helyzetről?  

Rövid spontán megosztások.  

 

2.5 Ének 

 Taizéi: Bizakodjatok, jó az Úr (Imádkozzunk együtt mindennap 51.) 

 

3.1 Gondolatébresztő 
 

a./ Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel, SZIT, Bp. 1982. 348–349. 

old.) 

  Csatornát váltottam a tévén, amikor te nézni szeretted volna, zenét hallgattam, 

amikor neked fájt a fejed, csapkodtam az ajtót, amikor te a szomszéd szobában 

aludtál, felgyújtottam a villanyt, fölébredtél, nem tudtál újra elaludni, másnap 

álmos voltál, munkahelyeden figyelmeztettek, mert mindent elrontottál.  

  Összetörted a poharat, elrontottad a lemezjátszót, nyitva felejtetted a csapot, 

égve hagytad a villanyokat, elvesztetted a lakáskulcsot – és én sohasem 

segítettelek ki a bajból, csak szemrehányást tettem, s elvettem kevéske 

önbizalmadat is. 

  Ha hallgatsz az a baj, ha megszólalsz, mondasz valamit, azonnal beléd 

kötök… De hát miért? Amikor tudom, hogy nagyon szeretsz engem – és én is 

téged… 
 

b./ Pál Feri atya 2020.03.15-i prédikációjából (palferi.hu/hanganyagok) 
   

  Egy kedves ismerősömet hadd idézzem. Hétfőn egy tizennyolc lakásos 

társasházban kifüggesztett egy kicsi papírt: ez és ez vagyok, itt lakom ezen az 

emeleten, ez az ajtó, ez a telefonszámom. Ha szükséged van arra, hogy segítsek 

neked vásárolni, hívj föl!  

  Képzeljétek el, hogy a tizennyolc lakásos társasházban, négy nap alatt – tehát 

hétfőn függesztette ki, péntek estéig – nyolc lakásból érkezett telefonhívás, hogy 

„Én jó néven venném, ha valaki segítene. Mert már az is segítség, ha nem 

naponta kell lemennem vásárolni, hanem kétnaponta, vagy négynaponta, vagy 

kéthetente, mert már az is segítség.”   És azt is meg lehet oldani, hogy fizikai 

kapcsolatba ne is kelljen kerülnünk. Tehát minden olyan apró lépés, ami 

látszólag egy hatalmas világjárvány szempontjából elhanyagolhatónak tűnik, 

valójában, ha sokan csináljuk, életeket ment. Ezért tehát érdemes nagyon is a 

reménység talaján állni, tudni azt, hogy azt a kicsit, amit megtehetünk, érdemes 

megtenni, sőt, sok olyan kicsi lehetőség van, amit most lesz nagyon érdemes 

megtenni. 

 

c./ Megnyilatkozások a „#maradjotthon” időszakáról: 
 

– Nagyon szenvedtünk a szentmise hiánya miatt. Sokkal több volt a kísértésünk, 

nehezebbé vált az imaélet. 

– Sok egyházi közvetítés volt, ami építően hatott.  

– A vasárnapi szentmisén a nappaliban vettünk részt, ünneplőben, gyertyákkal... 

Előfordult, hogy a nem hívő családtag is odaült. 

– Sok időt tötöttünk együtt a családdal. Felolvastunk egy regényt, filmeket 

néztünk, társasoztunk. Rengeteget tudtunk beszélgetni végre. 

– Berendeztünk egy háziszentélyt, ami eddig nem volt, és itt gyűltünk össze 

imádkozni.  

– Sokat jártunk futni, biciklizni, túrázni. 

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2019-2020/2020-03-15/
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– Bevásároltam a nagyszülőknek és idősebb ismerőseinknek. Jó érzés volt 

segíteni. 

– A férjem végre elkészítette a három éve ígért könyvespolcot. 

– Rengeteget ettünk. 

– Anyaként megsokszorozódott szerepekben kellett helytállnom. Online tanítás 

az elsős lányomnak, az ovis kicsi szórakoztatása, home office, napi főzés, 

rengeteg házimunka.  

– Telefonkonferencián folytattuk a közösségi találkozásokat, rendszeresen 

beszélgettünk és imádkoztunk közösen. 

– Féltem és rettegtem, nem akartam, hogy meghaljunk ettől a vírustól. 

– Hajnalban keltem, hogy egy kicsit tudjak egyedül lenni és imádkozni.  

– Nagyon hiányoztak az ölelések, hogy nem ölelhettem meg az idős szüleimet, a 

gyerekek nem adhattak puszit a nagyszülőknek.  

– Felfedeztem a napi rózsafüzér-imádság erejét. 

 

3.2 Megfigyelés 
 

• Volt-e olyan, hogy éppen a nehéz körülmények tették lehetővé valami jónak 

a kibontakozását (pl. olyan dolog, amit máskülönben nem tettem volna meg)? 

Hogyan hatott ez rám és a környezetemre? 

• Isten mindent azért ad, hogy az üdvösségre segítsen, vagyis az Istent 

szeretőknek minden a javukra válik. Mit akarhatott Isten számomra üzenni, 

kihozni a járvány okozta nehézségekből? 

• Hogyan hatott a járvány az Istentől, egyháztól eltávolodott ismerőseimre? 

Van, akit közelebb hozott? Van, akit még inkább eltávolított?  

 

3.3 Értékelés 
 

Kényszerhelyzetbe kerülve folyamatosan úgy érezhetjük, hogy az életünk nem 

normális, azaz a régihez képest nem teljes. Amikor hiányainkat nem tudjuk a 

megszokott dolgokkal betölteni, akkor úgy lehet őket a legjobban megszüntetni, 

ha Istennel töltjük be a réseket. A bezártság ideje alatt több lelkiatya próbált 

ehhez segítséget nyújtani az interneten. 

 

Varga Kapisztrán ferences atya az otthonmaradás új körülményeihez 

igyekezett mindenre kiterjedő tanácsokat adni (ferencesek.hu/hogyan-ne-

menjunk-egymas-agyara-az-otthoni-bezartsagban/ ) 

  A sok ismeretlen tényező mindenekelőtt elbizonytalanít bennünket. Nem 

tudjuk, mit kezdjünk a hírekkel, hogyan reagáljunk rájuk. Nem tudjuk, mit 

tudunk tenni a helyzet megváltoztatására. A lehetőségeink beszűkültek, bizonyos 

értelemben csapdában érezzük magunkat, és erre nagyon sokféleképpen 

reagálhatunk. Van, aki úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást, és van, aki 

pánikba esik, túlreagálja a dolgokat. 

  A tények megváltoztatása nem áll hatalmunkban, ami azonban rajtunk múlik, 

az az, hogy mi hogyan állunk hozzá. Ez viszont már alapvetően a hatalmunkban 

áll. A kérdés tehát az, hogy mit kezdünk elbizonytalanodásunkkal, életünk 

egyensúlyi helyzetének felborulásával, a szokatlanul ránk nehezedő testi, lelki 

szellemi terheléssel, félelmeinkkel, fel-felbukkanó türelmetlenségünkkel, 

agresszivitásunkkal? Ezen a ponton dől el, hogy ez az új állapot javunkra vagy 

kárunkra válik, épít vagy rombol bennünk és rajtunk keresztül környezetünkben. 

Mert csak ez a két lehetőség van. 

  Pontosan ez a kihívás ebben az állapotban. Napokat, heteket kapunk most 

ajándékba. Kérdés: Mit kezdünk vele? Amikor véget ér, többek vagy kevesebbek 

leszünk? Javunkra vagy kárunkra válik? Hiszen ki tudja, mikor kapunk még időt 

arra, hogy valamit megcsináljunk, elolvassunk, együtt átéljük? Mire lesz ez az 

első vagy akár az utolsó idő? 

 

Milyen legyen a helyes belső egyéni hozzáállásunk? 

o Ne tagadjuk le és ne bagatellizáljuk nehézségeinket! El kell ismerni, hogy 

nehéz helyzetben vagyunk! 

o Figyeljünk magunkra! 

o Merjünk emberek maradni! 

o Ne akarjunk mindent (most) megoldani, bepótolni! 

o Teremtsük meg életünk egyensúlyát az új körülmények között is! 

o Éljünk erőforrásainkból! 

o Legyen „emberünk,” akinek kiönthetjük lelkünket, ha szükséges! 

 

Hogyan tegyük a család szintjén építővé a helyzetet? 

o Teremtsünk egyensúlyt! 

o Legyen életünknek kerete, rendszere (időben és térben)! 

o Legyen csak saját magunkra fordított időnk! 

o Ne hordozzuk sokáig a nap folyamán felgyülemlett feszültségeket! 

http://www.ferencesek.hu/hogyan-ne-menjunk-egymas-agyara-az-otthoni-bezartsagban/
http://www.ferencesek.hu/hogyan-ne-menjunk-egymas-agyara-az-otthoni-bezartsagban/
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o Legyenek rítusok/rituálék közösségi/családi életünkben! 

o Tartsunk „vírustémamentes” időszakot, helyette foglalkozzunk mással! 

 

 Varga László püspök atya a lelkünk zűrzavarában igyekezett segíteni, és 

abban, hogy hol találhatjuk meg Krisztust a jelen helyzetben. 
 

Ne féljetek és ne rémüldözzetek akkor sem, ha nem juthattok el szentmisére vagy 

nem áldozhattok! Inkább fedezzétek fel azokat a lehetőségeket, amelyeket maga 

a Mester kínált fel nekünk a vele való találkozásra! 
 

Megígérte és megtartotta: ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, 

ott lesz köztük. Amennyiben odáig jutunk, hogy a kiscsoportos találkozás sem 

lehetséges, mert karantént rendelnek el, akkor is van lehetőségünk találkozni 

vele. 
 

Az élet igéjében, a Szentírásban valóságosan jelen van. Ha naponta olvassuk, 

elmélkedünk róla és belőle táplálkozunk, az örök életünket vesszük magunkhoz! 
 

Megtört, beteg embertársainkban ugyanaz a Krisztus van jelen, mint a 

Szentostyában. Ő jelentette ki: amit egynek ezek közül teszünk, azt vele tesszük. 
 

A járvány számtalan lehetőséget tartogat a köztünk jelen lévő Krisztussal való 

találkozásra a betegekben és szenvedőkben is. 
 

Isten mindent a javunkra fordít, csak legyen bátorságunk ezt a helyzetet is a 

feltámadás, a húsvét felől nézni. A mi igazi reményünk Isten országa és a 

mennyország! Nincs más távlat. Ezért írja Pál apostol: „Számomra az élet 

Krisztus, a halál pedig nyereség.” A koronavírus rákérdez a hitünkre, a 

feltámadásba vetett hitünkre is.  

 

 

3.4 Cselekvés 
 

Égi Édesanyánk mindenütt oltalmaz minket. Nagyon nagy ereje van a hozzá 

indított imáknak, és annak, ha behívjuk őt a mindennapi életünkbe. Próbáljunk a 

következő hónapban mindennap imádkozni a Szűzanyához! Ha nem sikerül 

teljes rózsafüzért, imádkozzunk akármennyit. Meg fogjuk tapasztalni a 

védelmező erejét.  
 

Pio atya mondta: „A sötétség idején a rózsafüzérbe kapaszkodni olyan, mintha 

megfognád égi Édesanyád kezét. Imádkozd mindennap a rózsafüzért! Bízd rá 

magad Máriára – ő gondoskodik rólad.”  

 

4. Záróima (Szent II. János Pál pápa: Felajánló ima a világért) 
 

Istenünk, irgalmas Atyánk,  

aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, 

és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, 

fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. 
 

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, 

űzz el tőlünk minden rosszat,  

add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, 

hogy benned, a Szentháromság egy Istenben 

megtalálják mindig a remény forrását. 
 

Örök Atya, 

Fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért 

irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen. 

 

https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/item/364-orzoje-vagy-testverednek
https://www.magyarkurir.hu/hirek/gyozni-szeretnel-ismerd-meg-pio-atya-gondolatait-rozsafuzerrol?

