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TOVÁBBRA IS Ő AZ ÚR! 
  
Olvasd el a Bibliában: 46. Zsoltár 
  
Szinte a világ összes országában példátlan óvintézkedéseket vezettek be – a lezárt 
határoktól kezdve a személyes higiéniára vonatkozó rendeletekig. Ezek (az 
egyébként fontos) intézkedések azt szolgálják, hogy sikerüljön kézben tartani a 
kialakult helyzetet, és megelőzzék a pánikot. Ennek ellenére egyre inkább látszik, 
hogy az emberi igyekezet hatása a legjobb szándék mellett is mennyire véges, a 
pánik viszont nem csökken. 
Elveszítjük ezt a csatát, mint ahogyan Izrael is elbukott ellenségeivel szemben oly 
sok háborúban? Vagy készek vagyunk a zsoltárossal együtt az Úrhoz kiáltani, aki az 
egyedüli Segítség, az egyetlen Erőforrás, az egyetlen Menedék, akire 
számíthatunk? 
Ő velünk van a káosz közepette is. Az uralom még mindig, most is az Övé. Megállít 
minket harcaink közepette, és azt kéri, hogy csendesedjünk el Előtte, és ismerjük 
el, hogy Ő az Isten! (11) 
Tedd hát le törött fegyveredet, amiben bízol, hogy majd az megvéd. Jöjj, és bízd rá 
arra életed, aki egyedül Úr mindenek felett! 
  
Mindenható Istenünk, Kérünk, hogy Te csendesítsd le zakatoló gondolatainkat! 
Szeretnénk Nálad megpihenni inkább, és még jobban megismerni Téged. Ámen. 
  
Tegyük meg: Gondoljuk végig, mik azok a „törött fegyverek”, amikben ebben a 
helyzetben reménykedünk, ahonnét a megoldást várjuk. Bízzuk újra szeretteink 
életét és a sajátunkét is Isten kezére.  
  
  
Ráadás, családoknak: 
  
Vágjunk ki annyi keskeny papírcsíkot, ahányan vagyunk a családban. Mérjük meg 
velük, hogy kinek mekkora a bicepsze. (Hajtsuk be a karunkat, és szorítsuk ökölbe 
a kezünket, hogy jobban kiálljon!) Vonalzó segítségével mérjük le mindegyik 
csíkot. Írjuk rá a családtag nevét és a méretet. Ki a legerősebb a családban? Vajon 
Isten milyen erős lehet? A család minden tagja írjon a saját papírcsíkjára valamit, 
amiből már tudja, hogy Isten erős és hatalmas. Ragasszuk egymáshoz a 
papírcsíkokat, hogy egyetlen hosszú csík legyen belőle. Ez emlékeztethet minket 
arra, hogy ha Ő van velünk, akkor mi is erősek és bátrak lehetünk, mert az Ő ereje 
hatalmas. Ragasszuk ki valahova a falra az „emlékeztető csíkot”, hogy mindig 
eszünkbe juttassa ezt a héten, ha ránézünk! 



 


