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REMÉNYSÉGBŐL FAKADÓ TETTEK 
  
Olvasd el a Bibliában: Róma 12,9-13 
  
Manapság egy sor dologra időt kell szakítanunk: fertőtlenítés, alapos takarítás, 
elkülönítés, sok dolgot le kell mondani, másoknak utána kell járni interneten vagy 
telefonon... Az olvasott szakasz a Római levélből azonban arra hív bennünket, 
hogy Isten gyermekeiként ne csak magunkra gondoljunk. Miközben mindent meg 
kell tennünk az egészségünk megőrzéséért és hogy rendben menjenek a dolgok, 
nem szabad megfeledkeznünk testvéreink szükségeiről sem. Legyünk gyengédek, 
tisztelettel figyeljünk oda egymásra, legyünk szolgálatkészek, és ne csak egyszeri 
kampány legyen, hogy törődünk a másikkal – mindez benne van abban, amit Pál itt 
felsorol. 
  
A szeretet gyakorlati kifejeződése ez. Mert a szeretet nem elsősorban érzésekről 
szól. Hanem arról, hogy meglátom, mi az, amire a másiknak igazán szüksége van az 
adott helyzetben, és megteszem érte/neki. Érdemes lassan, figyelmesen 
végigolvasni Pál szavait újra – s rajta keresztül maga Isten szól hozzánk. Mennyire 
gyakorlatias a megközelítése! „Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj!” (Lk 
10,37) 
  
Uram, segíts, hogy az önzésem ne akadályozzon meg abban, hogy mások 
szükségét észrevegyem, és a segítségükre legyek! Ámen 
  
Tegyük meg: Nézzük át a telefonunk címtárát. Kinek lenne szüksége néhány 
bátorító szóra, vagy hogy egyáltalán megkérdezzük tőle: „Hogy vagy?” Ki az, 
akinek tudnánk segíteni a környéken, például bevásárlásban, mert idős, beteg stb. 
  
  
Ráadás, családoknak: 
  
Rajzoljunk egy házikót egy lapra, ami az otthonunkat jelképezi. Rajzoljuk köré a 
szomszédaink házát/lakását is, egy-egy házikóval jelezve. Ha ismerjük a nevüket, 
írjuk bele azt is. Néhány kisebb külön papírra rajzoljuk le a nagyszüleink, barátaink, 
osztálytársak, gyülekezeti tagok vagy más ismerősök házikóját is, akik távolabb 
laknak tőlünk, de eszünkbe jutnak. 
  
Beszélgessünk róla, hogy vajon kinek milyen segítségre lenne szüksége közülük 
ebben a mostani helyzetben. Meg is kérdezhetjük tőlük telefonon! Ezek után 
minden egyes családtag válasszon egyet a lerajzolt házikókból, és gondolja végig, 



hogy ő mit tudna tenni annak lakóiért. (Imádkozni, bevásárolni, beszélgetni velük 
telefonon, rajzolni nekik egy szép képet, stb...?) Tegyük is meg, amit kigondoltunk! 


