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Húsvét után, Pünkösd előtt, karantén alatt… Ki hengeríti el a követ? 
„Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, 
valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és 
megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, 
elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el 
nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el 
van hengerítve. Pedig az igen nagy volt.”    Márk 16:1-4. 
  
HÁLAADÁS: MÚLT ÉVVÉGI PROGRAMOK  
Hálásak vagyunk a múlt év végi programokért, újra megtapasztalhattuk szerető Urunk segítségét, 
jelenlétét és áldását. Készülődve a gyerek és börtönkarácsonyra, mindig kérdés, ki tud részt venni 
benne, ki kész odaáldozni erejét, és a szabadidejét? Egyik oldalról nagyon szomorú, hogy azok, akik 
korábban nagy lelkesedéssel vettek részt benne, ma nem érnek rá, (persze van, aki megidősödött, 
vagy már a menyben van), másik oldalról az Úr adott és hozott közénk másokat, akik viszont örömmel 
és vidám szívvel vállalták velünk a közösséget az előkészületekben. Különösen a Gyerekkarácsonyra 
igaz, hogy kis aggodalommal, de várakozva figyeljük, hogy a jelenetek betanulásához lesz-e elég 
ember, és az ősszel elkezdődő énekpróbákon sincs nagy tolongás. A lelkesedés itt is évről-évre 
lanyhul, egyre kevesebben megyünk a börtönbe, aki jön, azok közül sem mindenki tud énekelni, pedig 
ott nyitott szívvel fogadják ezeket az ünnepi programokat. Mégis nagyon jó átélni, hogy nem kell 
aggodalmaskodnunk, Istenünk szeret és gondoskodik arról, amire szükségünk van ahhoz, hogy a róla 
szóló örömhírt tovább tudjuk adni. Nem győzünk ámulni, hogy pl. ott a börtönben, jól hangzik az ének, 
tetszik a fogvatartottaknak. Pedig lehetne még más hangszer is, ami színesíthetné, de szól az Isten 
szava, üzenete, és szíven találja őket, minket. Hogy lehet ez? Mert velünk van Az, aki nélkül semmi 
értelme az egésznek. És megáld. Nem is kell más ajándék.  

 
 
 
 
 
 

A CSALÁD 
Nyugdíjas Istvánunk, változatlanul dolgozik Gyula testvérünk 
vállalkozásában,(építőipar).  
 
Anna fogászati asszisztensként dolgozik, a karantén miatt neki is 
néhány hetet ki kellett hagynia, de mivel magánrendelőben dolgozik, 
most már újra dolgozhat. A lányával való tanulás viszont őrá is többlet 
terhet ró. Fanni számára is más ez az idő, és amikor Anna nem tud 

otthon lenni, a ház lakói segítik őt a tanulásban.  
 
 
 
 


