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Jeremiás próféta könyve 29:11-14 „Mert csak én tudom, mi a tervem 
veletek - így szól az ÚR - békességet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha 
kerestek és teljes szívvel folyamodtok. Megtaláltok engem - így szól az ÚR”  
Zsoltárok 59:11 „Előmbe jön az én kegyelmes Istenem;” (Szeretetével jön 
felém…) 
1. Thesszalonika 4:16-17 „Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten 
harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, 
Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a 
levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” 
 

Napjaink telve vannak bizonytalansággal. Voltak, vannak terveink, volt egy kialakult életgyakorlatunk, 
egyfajta rend az életünkben, amit újra és újra felborít a napi helyzet. Bár vannak vélemények, hogy 
meddig tart ez a mai vírus helyzet, mikor várható a védőoltás, de ezek sokkal inkább remények, mint 
biztos kapaszkodók. (Jó erről olvasni testvérünk gondolatait: 
https://bruderhand.de/download/Traktate/PDFs/143-24-Corona-Ungarisch-L.pdf#zoom=125) Ezek között kell 
naponta döntéseket hozni munkánkban, családi és gyülekezeti életünkben. Azt gondoltam, hogy 
beszűkült lehetőségeimben (a börtönök látogatása március óta nem lehetséges) sokkal több időm lesz, 
de nagyot tévedtem. Feladataim megszaporodtak a környezetemben. Gyülekezeti, alapítványi munka, 
rászorulók segítése terén sokkal több az igény szorosabb, személyes bátorításra, lelki segítségre, 
miközben a fizikai, anyagi segítségben is növekszik a hiány. Közvetlen családunkban is több 
feladatomat látom. Bár sokaknak van munkájuk, ami azt jelenthetné, hogy legalább anyagilag javult a 
helyzet, de néhány kivételtől eltekintve nem ezt tapasztalatom. Az is tény, hogy ők azok, akikre így a 
munkahelyük által rászabott lekötöttség miatt nagyon kevéssé számíthatunk a közösségi munkákban. 
Ezek között a vírus helyzetben hozott - általam is helyesnek tartott szabályok okán - sokkal több időt 
vesz igénybe feladataim elvégzése. Bevallom, fizikai teherbírásom sem a régi, végül is öregszem, de 
idegileg is megterhel a sokak által cipelt lelki és fizikai teherrel, betegséggel való szembesülés.     
Éppen ezért jelent nagy vigasztalást, bátorítást több módon is Isten Igéje:  
 

1.Isten kezében tartja a történelmet.  
2. Isten szabja meg az ítélet időtartamát és mértékét. 
3. Istennek terve van az Ő népével.  
4. Isten befejezi, amit elkezdett. 
5. Isten „elém jön” és a bizonytalanságban is minden lépésben tanácsol, bátorít, 
közösségben marad velem.  „Az én békességemet adom néktek.” Jn 14,27 
 
A CSALÁD 
Nyugdíjas Istvánunk, változatlanul 
dolgozik Gyula testvérünk 
vállalkozásában, rengeteg munka 
vár rájuk (építőipar).  
Anna fogászati asszisztensként 
dolgozik továbbra is. Lánya, Fanni elkezdte a 3. osztályt. 
Rózsika sok fájdalma miatt már nagyon várja újabb műtétjét. Tervek szerint 
november 10. Újabb gócot fedeztek fel medencéjében. Férje Endre, műtött bal 
lába végre begyógyult, így már próbálgatja a műlábát.   
 


