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LÁTHATATLAN, DE VALÓSÁGOS 
  
Olvasd el a Bibliában: 2Korinthus 4,16-18 
  
Manapság sokat tanulhatunk róla, hogy attól, hogy valamit nem látunk, még nem 
jelenti azt, hogy nem létezik. Gondoljunk csak a vírusra, például! Láthatatlan, de él 
körülöttünk (vagy bennünk – rosszabb esetben). Pál szavai azonban ma egy 
szintén láthatatlan valóságra irányítják a figyelmünket – egy olyan valóságra, ami 
sokkal nagyobb bármi másnál, legyen az látható, vagy láthatatlan. Ez pedig Isten 
örök Országa, amelynek mi is része lehetünk, ha a Jézus Krisztus által kínált 
kegyelmet elfogadtuk, és Őt követjük.  
Könnyű csupán arra fókuszálni, ami itt ezen a földön körülvesz bennünket. A 
kellemes dolgokra (a legújabb kütyük beszerzése, az otthonunk, vagy saját magunk 
dekorálása), amikről most mind le kell mondanunk valamennyire, és talán nagyon 
vágyódunk utána. De ugyanígy könnyű a bennünket körülvevő rosszra fókuszálni: a 
betegségre, fájdalomra és szenvedésre, és csak ezeket látni. Pedig ezek mind 
elmúlnak – a jó és a rossz is. Az előbbi figyelmeztetés, az utóbbi bíztatás! Isten 
Igéje felhívja a figyelmünket most, hogy egyedül az Ő Országa marad meg 
mindörökké. Ezt ne felejtsük el ma, bármi is vegyen körül bennünket. 
  
Urunk, köszönjük, hogy bár nem láthatunk Téged szemünkkel, mégis ismerhetünk 
Téged, és bízhatunk Benned! Ámen 
  
Tegyük meg: Ma, ha rossz irányba terelődnének a gondolataink, és kezdene 
eluralkodni rajtunk a csüggedés, a félelem vagy a megfáradás, tudatosan 
irányítsuk azokat a láthatatlan valóságra: Van egy Mennyei Atyánk, aki nagyon 
szeret, és az Ő Országának részesei lehetünk – ez az egyedüli, ami örökké tart! 
  
  
Ráadás, családoknak: 
  
Írjuk fel két külön nagy papírlapra: „MOST” és „MÉG NEM”. Rajzoljunk egy 
mosolygó arcot és egy szomorú arcot külön, kisebb lapokra. Tegyük le azt a lapot a 
földre, amin ez áll: „MOST”, és tegyük alá a két arcot – ezekkel két oszlopot 
kezdve.  
Gyűjtsünk olyan tárgyakat az otthonunkból, amelyek azokat a dolgokat jelképezik, 
amiknek örülünk. Ezek után tegyünk olyan tárgyakat a szomorú arc alá, amik arra 
utalnak, ami miatt manapság szomorú vagyunk (pl. egy gyógyszeres doboz utalhat 
betegségre stb.). Bővíthetjük mindkét listánkat rajzokkal és leírt szavakkal is. 



Mai olvasmányunk azt tanítja, hogy míg jelenleg örülünk és szomorkodunk ezek 
miatt a dolgok miatt, Isten valami sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. Egy 
hatalmas ünnepet! Rajzoljunk le néhány dolgot, ami kifejezheti ezt, a „MÉG NEM” 
lapunkra.  
  
Köszönjük meg együtt Istennek a mosolygó archoz tartozó dolgokat, és kérjük Őt a 
szomorú arc alatt felsorolt dolgokkal kapcsolatban. Majd találjunk ki valami közös 
mozdulatsort, ami a jövőbeli ünneplést fejezi ki! 
 


