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„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10:39) 
Isten vágya ezen a világon az, hogy az ember éljen és jól legyen dolga. Ne lásson szükséget semmiben, 
és örömmel éljen az Ő neve magasztalására. Mégis látnunk kell azt, hogy jelen világunk, nem ideális 
körülményeket tartogat számunkra. Túl sok az önzés, a nagyravágyás, a bármi eszközzel célt érni 
akarás. Van betegség, és van bűn. 
Isten vágya, terve azonban mindezek ellenére is be fog teljesedni. Nem győzheti le a rossz. Olyan 
dicsőséges Urunk van, aki a halált is legyőzte Jézus Krisztusban. És neki mindenek engedelmességgel 
tartoznak, mennyeiek, földiek és föld alatt valók. 
Bízol-e annyira Atyánk hatalmában, hogy a mostani helyzetben is tudod életed, helyzeted az Ő 
jóságos, gondviselő kezében van? Bízol-e benne amikor jönnek a bajok. Amikor nem akkor és nem 
oda mész ahová akarsz? 
Az egyre szigorodó intézkedések mind nagyobb és nagyobb áldozatot követelnek tőlünk. És ahogy 
telik az idő, mi úgy leszünk egyre elcsüggedtebbek, és egyre „lázadóbbak”. „Uram, elég most már!” 
A Zsidókhoz írt levél szerzője arra buzdít minket, hogy legyünk edzettek. Ne adjuk fel. Ne hátráljunk 
meg. Ehhez, az erő forrása Isten igéje lehet számunkra. Azt olvasva, abból táplálkozva nyerünk erőt 
„még egy mérföldig” hordozni a terheket. 
Istenünknek gondja van a mi földi életünkre épp úgy, mint az örök életünkre. Rajta semmi nem fog 
ki. Számára semmi sem túl nagy falat. Ő nem késik, hanem idejében elvégzi mindazt, ami ahhoz kell, 
hogy célba érjünk. De mi sem adhatjuk fel! Nem vagyunk a meghátrálás emberei.  
Nem feladni a jelenlegi helyzetben azt jelenti, tiszteletben tartva az előírásokat (távolságtartás, 
kevesebb fizikai kontaktus, „Maradj otthon!”) megragadjuk a lehetőséget arra, hogy végre időnk 
legyen mindarra, amire a rohanó mindennapokban már nem jut időnk. Figyelj jobban oda testi-lelki 
szükségleteire! E böjti időben keress módot az elcsendesedésre, a számvizsgálatra, a néha fájóan 
nehéz kérdések megválaszolására! Ne halogasd tovább, azt a jóirányba való változtatást, amit már 
annyiszor elnapoltál! 
A Szentírás tanítása szerint, akik az Istent szeretik azoknak minden a javukat szolgálja. Családapaként 
rég (talán még soha) nem voltam annyira jelen (itthon tanuló) gyermekeim életében, mint az elmúlt 
két hétben. De most itt vagyok nekik, és számíthatnak rám... ha nem értik a feladatot, vagy ha egy kis 
rávezetésre van szükségük. Együtt oldjuk meg a feladatokat, és ezen keresztül minden korábbinál 
szorosabbra fűződik a kapcsolatunk. Te kihez kerültél közelebb ebben a lelassult új világban? 
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