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„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk...” (Ef 6:12) 
Lelkipásztorként, olyanokkal találkozva, akik nem jutnak el az istentiszteletekre gyakran hallom: 
„itthon is lehet imádkozni”, „itthon is lehet hinni”. És bár vitathatatlan ezen kijelentések igazság 
tartalma... olyan jó találkozni, közösségben lenni, feltenni kérdéseinket és közösen válaszok után 
kutatni. Megélni és ünnepelni, hogy bár nem vagyunk egyformák, nem vagyunk tökéletesek annyi, de 
annyi minden köt össze bennünket. 
A jelenlegi helyzetben egyházunk legfőbb döntéshozó testülete, a zsinat, azt rendelte el, hogy minden 
gyülekezeti alkalmat szüneteltessünk. És bár nincs módunk találkozni, egymástól fizikailag 
elszakítottak vagyunk, egy Lélek köt össze valamennyiünket. 
Legyünk együtt, a Lélek közösségében! Isten Ígéjének olvasása, az imádság közel visz a másik 
emberhez. Korábban bezáró, vagy ki sem nyitó boltok, lemondott rendezvények időt adnak megállni, 
elcsendesedni, elgondolkodni. 
Az élő Istenbe vetett hit több, mint nemzedékeken átörökített szokásrend. Több annál, hogy hánykor 
kezdődik az istentisztelet, és ki hol ül. Több annál, hogy felállva vagy ülve imádkozunk. Az Istenbe 
vetett hit dinamika, erő, mely utat talál magának, mint a fű, ami a betonjárda repedésében nő. 
Kívánom, hogy hitünk találja meg azokat a repedéseket, ahol megmutathatja létét. 
Otthon is lehet imádkozni. Otthon is lehet hinni. Aki keres, talál (Máté 7:7) vigasztalást, bátorítást, 
lelki táplálékot, lehetőséget a másik ember felé való szolgálatra. 
Életünk egésze alatt harcban vagyunk. De sokszor rosszul határozzuk meg az ellenséget. Az ellenség 
e mostani helyzetben is megfoghatatlan. Fogadjuk el az isteni segítséget ehhez a harchoz!  
- Az igazságszeretet övét – ne terjesz pletykát, a pánikot. Csak azt mond, ami igaz, és ami a másik 

fél számára is épületes. 
- A megigazulás páncélját – Senki és semmi nem ragadhat ki bennünket Isten kezéből. Ahogy a 

Heidelbergi Káté mondja: „akár élek, akár halok” Isten kezében vagyok. 
- A békesség evangéliumának saruját – Lépteid, tetteid a Jézus Krisztus örömüzenete kísérje. 
- A hit pajzsát – Ami minden ránk zúduló tüzes, sebet okozó támadástól megvéd. 
- Az üdvösség sisakját – Soha ne feledjük: Jézus Krisztus érdeméért vagyunk kedvesek Isten előtt. 

Az Ő értünk bemutatott áldozata jelenti az örök életet mindannyiunk számára. 
- A Lélek kardját – Az Isten Igéjét, ami sokszor fedd, leleplez – ez ínséges időben ellenben 

gyámolít, vígasztal, erősít. 
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