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 Megdöbbentő szavak. Kérdezik Jézustól: Mikor jön el az Isten országa. Nem 
az a kérdésük, hogy eljön-e? Igaz lesz-e, hogy egyszer lejár az ideje ennek a világ-
nak? Ezt tudják. Minden ember érzi, lelke legmélyén sejti, hogy ez egyszer bekö-
vetkezik majd. Őket az izgatja: Mikor? 
 Minket is foglalkoztat most ez: Mikor? Ez már annak a jele? Mennyi ideje 
lehet ennek a világnak, ha egyetlen vírus néhány hét leforgása alatt ilyen erővel 
tört rá az ember világra? 

Mit mond Jézus? Nem arról beszél, hogy mikor, hanem, hogy hogyan. Kiszá-
míthatatlan módon. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, ad-
nak, vesznek, ültetnek, építenek. Krisztus pedig visszajön. 

Noé napjait és Lót napjait említi Jézus. Nóé napjaiban az menekült meg, aki 
a bárkában bent volt, Lót napjaiban az menekült meg, aki a városon kívülre me-
nekült. Hol jobb most? Kint lenni, vagy bent lenni? Mi a védett hely számunkra? 
Meddig véd az a hely? Nem tudjuk igazán. 

De azt a biztatást olvassuk: Az Isten országa közöttetek van. Ez békesség-
gel, nyugalommal megélhető valóság ott, ahol vagyunk. Nincs olyan rejtett hely, 
magányos karantén, ahol Ő ne hallaná az énekünket, segítségkérő szavunkat, 
imánkat. 

Kisebb létszámú elsős hittanosokkal, amikor tanuljuk, eljátsszuk. A tante-
rem számunkra olyankor bárkává válik. Átéljük, hogy recseg-ropog kívül minden, 
hogy zúg a víz, hogy csak szürkeség van, esőszag. Átérezzük, hogy van bennünk 
félelem. Számoljuk a napokat, eljátsszuk, hogy ma mi teszünk, hogyan etetjük meg 
az állatokat. Kinek mi lesz a dolga. Bent a bárkában Isten hűségéről, a hozzá tar-
tozásunkról énekelünk és imádkozunk. Ezt olyan jó megélni. Békesség van a bár-
kában. Isten országa, örök életre mentős szeretete közöttünk van. 

Most is valahogy így vagyunk az otthonaink bárkájában. De ez úgy lesz örök 
életre mentő bárka, ha közben megéljük Isten közelségét. Mi is énekelhetünk, mi 
is imádkozhatunk, mi is beszélhetünk Istennel, amíg a napokat számoljuk. 

Éljük meg reménységgel azt, amiről Jézus beszél, hogy „Isten országa közöt-
tetek van” az otthonotok falai közt, a karantén bezártságában, kórházi szobában, 
a veszélyes helyeken is. Ámen. 


