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3. MERRE TOVÁBB A JÁRVÁNY UTÁN? 

 

 

1. Gyülekezés 

Személyes beszámoló körben idézzük fel egy családi ima élményét vagy egy 

olyan helyzetet, amikor éreztük Isten jelenlétét a bezártság heteiben. Röviden 

mondjuk el a többieknek miért emlékszünk erre, miért volt hatással ránk ez az 

emlék. 

 

2.1 Bevezető ének 

 
 

Taizé-i: Te vagy a fény 

Gitáros: Szentlélek, jöjj… 

 

2.2 Bevezető ima (Morus Szent Tamás) 
 

Uram, ha lehetséges, adj nekem testi  egészséget, 

hogy ép szervekkel szolgálhassak neked! 

Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi jó és helyes, 

ne féljek a gonoszság támadásától, és minden ügyemet rendbe tudjam szedni! 

Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik,  

nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik! 

Segíts, hogy ne törődjek mértéken felül azzal, amit „Én”-nek hívnak! 

Adj, Uram, humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát,  

hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani! 

 

2.3 Szentírási szakasz (Izajás 49,14–16) 

 

2.4 Elmélkedés, lelkiismeretvizsgálat (A pápa a járvány utáni újrakezdésről) 
 

 Ha valamit megtanultunk ebben az időszakban, az az, hogy senki sem menekül 

meg egyedül. A határok ledőlnek, a falak leomlanak és a fundamentalista 

megnyilatkozások köddé válnak e szinte észlelhetetlen jelenléttel szemben, 

amely rávilágít törékenységünkre...  

  Sürgető módon szükség van a megkülönböztetésre és arra, hogy rátapintsunk 

a Lélek pulzusára, ami lendületet adhat másokkal együtt olyan folyamatoknak, 

amelyek az új életről tanúskodnak, és azt olyan mederbe terelik, amelybe az Úr 

szeretné a történelem e pillanatában. Az Úr számára ez a kedvező időpont, és azt 

kéri, hogy ne elégedjünk meg, és ne keressünk önigazolást valamiféle 

helyettesítő vagy tüneti logikával, amely megakadályozza, hogy felmérjük a 

hatását és a súlyos következményeit annak, amit most megélünk. Ez a megfelelő 

pillanat, hogy új lehetőségeket képzeljünk el azzal a realitásérzékkel, amelyet 

csak az evangélium adhat.” 

 

2.5 Ének 

Gitáros: Élet van tebenned… 

 

3.1 Gondolatébresztő (A RomKat interjúja Kuzmányi István állandó 

diakónussal) 
 

1. Mi volt a kedvenc időtöltésed a karantén hetei alatt? 

A biciklizés. Szinte naponta sikerült biciklizni, és külön öröm volt, hogy sokszor 

az egész család együtt kerekezett. 
 

2. Mibe kapaszkodtál (lelkileg) ebben az időszakban? 

Március 17-én elindítottunk egy kezdeményezést a járványügyi veszélyhelyzet 

idejére. Minden délben a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkoztunk a járvány 

elmúltáért – az ima most is tart még, várhatóan pünkösdkor ér véget. Ez 

óhatatlanul egy biztos fogódzót adott a napoknak. Hol jobb, hol rosszabb lelki 

állapotban tudtam letérdelni, csendben maradni egy picit, imádkozni, ami napról 

napra erőt adott. 
 

3. Mi volt a vesztegzár legnehezebb pillanata számodra, és miért? 

Nagyon szeretek kapcsolatban lenni, beszélgetni. Habár prédikációban többször 

is buzdítottam mindenkit – és magamat is –, hogy éljünk a telefon, az internet 

adta lehetőségekkel, hívjuk fel egymást, de azért néhány hét után már nagyon 

hiányzott a személyes találkozás, beszélgetés. Múlt héten, a budapesti oldást 

követően, olyan jó volt egy teraszon egy csésze kávé mellett sokakkal újra, 

személyesen találkozni, beszélgetni. Alig várom a határnyitást, hogy a 

családommal újra itthonról haza, Nagyváradra látogathassunk, hogy az ott élő 

családommal, barátaimmal is újra személyesen találkozhassunk. 
 

4. Melyik volt a vesztegzár legszebb napja (és miért)? 

Húsvétvasárnap. A közvetített ünnepi szentmise után itt, Budapest-

Angyalföldön, a területünkön, a plébánia csatornáin előre meghirdetett 

útvonalon elindultunk az Oltáriszentséggel. Hihetetlen élmény volt, hogy itt, a 

nagyvárosban élő emberek megjelentek az ablakokban, a kapukban, vagy 

kisereglettek az utcák szélére, letérdeltek: ki könnyekkel a szemében, ki 

integetve fogadta a feltámadt Jézus Krisztust. 
 

5. Mit szabadított fel, változtatott meg benned a bezártság? 

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2020-04/ferenc-papa-interju-vida-nueva-spanyol-ujrakezdes-terv-jarvany.html
https://romkat.ro/2020/05/25/71-kerdes-kuzmanyi-istvan-valaszol/
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Az elején nagyon nehezemre esett úgy prédikálni, hogy nem láttam a szemeket, 

ezáltal a reakciókat, hiszen egy kamera lencséjének beszéltem. De miután 

nagyon sok visszajelzést kaptam, láttam, hogy csak ennek segítségével tudunk 

megmaradni együtt, közösségben. Így sikerült a „kamerafóbiát” elengedni, és 

talán egy picit jobban beszélni. 
 

6. Melyik a Jóistennek az a tulajdonsága vagy a vigasztaló Szentéleknek az 

az ajándéka, amit jó lenne a „magadénak tudni”? 

Az Istennek az a tulajdonsága, amit compassiónak, együttszenvedésnek, 

együttérzésnek nevezünk: hogy a mennyei Atyának a másik – azaz mi – mindig 

fontosabb. A tulajdon Fiánál is – ahogy húsvét vigíliáján énekeltük: hogy a 

szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte. Jézus eljött és felragyogtatta ezt, 

amikor értünk, akik oly sokszor bukdácsolunk, elesünk, életét adta. Jó lenne, ha 

meg tudnám minél jobban élni ezt: hogy a családtagom, munkatársam, a másik 

ember, akivel az életemben találkozok, fontosabb nálam. Csak úgy lehetünk 

boldogok, ha mindvégig egymásra figyelünk, segítjük egymást. 
 

7. Mit viszel magaddal az eltelt hónapok megéléseiből, személyes 

megtapasztalásaidból? 

Az elmúlt hónapokban megtapasztaltam, hogy annyi rejtett érték, jóság van a 

másik emberben, amit eddig lehet, hogy ő sem, de én biztosan nem vettem észre. 

A korlátozott, de sokszor a kényszer alkotta munkában, lehetőségekben annyi új 

jött ki emberekből! 
 

+1. Ha filmet rendeznél, könyvet írnál a március 15. és május 15. közötti 

napokról, milyen címet adnál neki? 

Halj meg máskor :) – A megtérés óráit éljük.  

 

3.2  Megfigyelés 
 

• Az interjú 5., 6., 7. kérdésére én mit válaszolnék? 

• Tapasztaltuk, hogy a nehéz időben sok rejtett érték, jóság jelent meg az 

emberekben? Mondjunk egy-két konkrét példát!  

• Milyen tanulságot vonnék le a MÉCS számára, a családközösség számára 

ebből az időszakból? 

• A világjárvány kapcsán tudunk beszélgetni a hitetlen barátainkkal kicsit 

másképp a hitről?  

• Változik valamiben a járványhelyzet után az evangelizáció? Miben? 

 

 

3.3 Értékelés 
  

a./ Ferenc pápa pünkösdi üzenetéből 

  „Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek” (ApCsel 2,2–4). A Lélek minden 

tanítványra leszáll, mindannyiunkra leszáll. A Jézus által ígért Lélek eljön, hogy 

mindannyiunkat megújítson, megtérítsen és meggyógyítson. Eljön, hogy 

kigyógyítson félelmeinkből – milyen sok félelem él bennünk! Eljön, hogy 

begyógyítsa bizonytalankodásainkat, sebeinket, azokat is, amelyeket egymásnak 

okozunk. Eljön, hogy tanítványokká, misszionárius tanítványokká tegyen 

bennünket, olyan tanúkká, akik tele vannak bátorsággal és apostoli merész 

kiállással, amire szükség van Jézus evangéliumának hirdetéséhez, amint azt a 

rákövetkező versekben olvashatjuk: így volt ez a tanítványokkal is.  

  Ma jobban rászorulunk arra, mint bármikor, hogy az Atya elküldje nekünk a 

Szentlelket. Az Apostolok cselekedetei 1,4-ben Jézus „megparancsolta nekik, 

hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják meg, amit az Atya megígért: 

»Ez az, amiről tőlem hallottatok: János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára 

Szentlélekkel lesztek megkeresztelve.«” És a 8. versben hozzáteszi: „Amikor 

eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 

Júdeában és Szamariában, egészen a föld végső határáig.” Jézus tanúi. A 

Szentlélek tesz bennünket tanúkká.  

  Ma szenved a világ, sebeket hordoz. Súlyosan sebzett világban élünk, mely 

szenved, különösen a legszegényebbekben, akiket ellöktünk magunktól. Amikor 

minden emberi bizonyosság szertefoszlik, akkor a világnak szüksége van arra, 

hogy elvigyük neki Jézust. Szüksége van az evangéliumról szóló 

tanúságtételünkre, Jézus evangéliumára. Erre a tanúságtételre pedig csak a 

Szentlélek erejében vagyunk képesek. Rászorulunk arra, hogy a Lélek új szemet 

adjon nekünk. Meg kell nyitnia elménket és szívünket, hogy a jelennel és a jövővel 

a megtanult lecke birtokában tudjunk szembenézni: egyetlen emberiséget 

alkotunk! Nem üdvözülünk egymagunkban! Senki sem üdvözül egymagában! 

Senki!  

  Szent Pál a Galatáknak írt levelében kijelenti: „Nincs többé zsidó és görög, 

nincs szolga és szabad, nincs férfi és nő, mert ti mindannyian egyek vagytok 

Krisztus Jézusban” (Gal 3,28). Egyetlen test vagyunk, melyet a Szentlélek ereje, 

a Jézus által megígért Lélekben való keresztség tart össze. Tudjuk ezt, tudtuk ezt, 

de a világjárvány, melyen keresztülmegyünk, sokkal drámaibb módon 

megtapasztaltatta ezt velünk. Egy új valóság felépítése a kötelességünk. Az Úr 

fogja ezt végbevinni, mi pedig együttműködhetünk vele: „Íme, újjáteremtek 

mindent!” (Jel 21,5). Amikor kijövünk majd ebből a világjárványból, már nem 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-punkosdi-uzenete-jobb-emberkent-jojjunk-ki-vilagjarvanybol
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tehetjük azt, amit korábban tettünk, és nem tehetjük úgy, ahogyan korábban 

tettük. Nem, minden más lesz!  

  Minden szenvedés hiábavaló lett volna, ha nem építünk együtt egy igazabb, 

igazságosabb és keresztényibb társadalmat, nem szavak szintjén, hanem 

valójában; olyan valóságot, amely keresztény életvitelre vezet bennünket. Ha 

nem dolgozunk azon, hogy felszámoljuk a szegénység világjárványát, a 

szegénység világjárványát abban az országában, ahol élünk, abban a városban, 

ahol lakunk, akkor ez az időszak hasztalan volt. Az emberiséget ért nagy 

próbatételekből, ezek között a koronavírus-járványból, vagy jobbakként vagy 

rosszabbakként jövünk ki. Nem jöhetünk ki úgy, amilyenek voltunk!  

  Azt kérdezem tőletek: Ti hogyan akartok kijönni belőle? Jobbakként vagy 

rosszabbakként? Ezért nyílunk meg ma a Szentlélek előtt, hogy ő legyen az, aki 

megváltoztatja szívünket, és segít, hogy jobbakként jöjjünk ki belőle. Ha nem 

úgy élünk, ahogyan Jézus mondta nekünk: „mert éheztem, és ennem adtatok, 

idegen voltam, és befogadtatok, börtönben voltam, és felkerestetek” (Mt 25,35–

36), akkor nem fogunk jobbakként kijönni belőle. És ez mindannyiunk feladata!  

  ...Eszembe jutnak XXIII. János prófétai szavai, amikor bejelenti a II. vatikáni 

zsinatot: „És méltóztasson Isten Isteni Lelke a legnagyobb vigasztalást hozó 

módon meghallgatni az imát, amely a föld minden sarkából száll fel hozzá: 

»Újítsd meg csodáidat korunkban, mint egy új pünkösdkor, és add meg a Szent 

Egyháznak, hogy egy szívvel-lélekkel kitartva az imádságban Máriával, Jézus 

anyjával, és Péter irányításával, terjessze az Isteni Megváltó országát, az 

Igazság és az Igazságosság országát, a Szeretet és a Béke országát.«” 

Pünkösdnek ezen a vigíliáján kívánom, hogy mindnyájatokat eltöltsön a 

Szentlélek vigasztalása és ereje, hogy a fájdalomnak, a szomorúságnak és 

megpróbáltatásnak ebből az időszakából, ebből a világjárványból, jobbakként 

tudjatok kijönni. 

Az Úr áldjon meg benneteket, és a Szűzanya vigyázzon rátok! 

 

b./ Erdő Péter bíboros pünkösdi videóüzenete (2020. május 29.) 

 

3.4 Cselekvés 
 

• Fogalmazzunk meg egy konkrét, új vállalást, amivel bátran átlépjük a saját 

komfortzónánk határát! (Pl. évekig csak látásból ismert szomszéd felkeresése, 

megszólítása; egy munkahelyét elvesztő ismerős/ismeretlen folyamatos 

segítése; tanúságtétel a munkahelyen a karantén idején megélt örömökről, 

lelki erőforrásokról stb.) 

• Ha a járvány ideje alatt segítettünk rászoruló embereken, tartsuk velük a 

kapcsolatot, figyeljünk oda rájuk továbbra is. Maradjunk aktívak! 

• Beszélgessünk családi körben a következő kérdésekről: 

o Kinek mi volt a legszebb élménye az itthonlét alatt? 

o Milyen új szokás alakult ki, ami neked tetszett? 

o Mit tartsunk meg akkor is, ha már szabadon jöhetünk, mehetünk 

bárhová? 

 

4. Záróima (Kalkuttai Szent Teréz anya) 
 

Nyisd fel szemünket, Uram,  

hogy megláthassunk Téged testvéreinkben! 

Nyisd meg fülünket, Uram, 

hogy meghalljuk annak kiáltását, 

aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak! 

Nyisd meg szívünket, Uram, 

hogy megtanuljuk egymást szeretni, 

mint ahogyan te szeretsz minket!  

Add nekünk ismét Lelkedet, Uram, 

hogy nevedben egy szívvé és egy lélekké forrjunk! 

Ámen. 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/punkosdkor-minden-eletre-kel-remeny-es-az-orom-uzenetet-tolmacsolja-erdo-peter-biboros

