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Eddig nem, de most már jó itt lakni. Szerintük.  

Ismerőseink szerint eddig „nem volt jó” itt lakni, hiszen folyton azt kérdezték: jó nektek itt? Egyedül 

vagytok, nincs szomszédotok, milyen messze a bolt… 

Ismerőseink szerint most már „jó itt lakni”, hiszen folyton ezt halljuk: irigylünk Benneteket! Jó helyen 

laktok, én is lennék karanténban közel egy hektáron…  

Hát igen – itt lakunk, külterületen, közel egy hektáron, tanyán - ahol nekünk eddig is, és most is jó.  

Itt olvastam a böjti sorozat mellett küldött napi imádságokat, és a „maszkos” elolvasásakor rögtön 

úgy döntöttem, hogy megpróbálom megzenésíteni. Egy nyugodtabb órában így sikerült. 

A zsoltárok könyve a Biblia imádságos könyve. Most egy mai zsoltárt osztunk meg, ami 

Okányban Mohácsy Nikoletta református lelkipásztor szívében imádsággá lett, Szarvason 

pedig Molnár Jánoséban zsoltárrá - énekelt imádsággá – született, és Dobó Márti szemei előtt 

képekben állt össze.  

Ezt az imádságot az egyik megérezte, a másik meghallotta, a harmadik meglátta.  

 link https://drive.google.com/file/d/1wdNrZzGXgkNs5veiPi3A4cK-

GOt0nkcg/view?usp=sharing  

 

Maszkok (imádság 03.25-én) 

1. Uram, lépten-nyomon azt olvassuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, 

 csak, ha valamelyikünk beteg, - de van-e egészséges köztünk? - ó, mond, Uram! 

2. Azt halljuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, csak akkor, ha fertőzésünk fennáll. 

 De ki, melyikünk ismeri igazán jól magát? – ó, mondd, Uram! 

3. Azt halljuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, pedig jó lenne, ha szánk elé tehetnénk, 

 mert valóban igaz a Te szavad, hogy nem az fertőz ami befelé megy, hanem ami azon kijön! 

II: Mert „ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert” :II 

4. Pedig talán jó lenne, ha magunkra ölhetnénk a maszkokat, 

 mert azzal leplezhetnénk a kétarcúság ábrázatát: rajtunk - és - bennünk.  

5. Úr Jézus Krisztus, Te, aki a legjobban ismersz, könyörülj rajtunk,  

 hogy ha az arcunkra kerülnek a maszkok, lelkünkről lehulljanak! 

II: Mert „ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert” :II 

II: Mert „ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert” :II 

 

Az eredeti imádság:  

https://drive.google.com/file/d/1wdNrZzGXgkNs5veiPi3A4cK-GOt0nkcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdNrZzGXgkNs5veiPi3A4cK-GOt0nkcg/view?usp=sharing


Uram!  

Lépten, nyomon azt olvassuk és azt halljuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, csak akkor, ha valaki, 

valamelyikünk beteg. De van-e igazán egészséges közöttünk?  

Az halljuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, csak akkor, ha fertőzésünk gyanúja fennáll. De ki, melyikünk 

ismeri igazán jól magát?  

Pedig talán jó lenne, ha magunkra öltenénk a maszkokat, mert azzal legalább leplezhetnénk a 

kétarcúság és a sokszínűség ábrázatát, ami ott van rajtunk és bennünk, amit talán már nagyon rég 

magunkra húztunk. 

Azt halljuk, hogy ne hordjuk a maszkokat, pedig jó lenne, ha a szánk elé tennénk, mert valóban igaz a 

te szavad, hogy nem az fertőztet meg, ami befelé megy, hanem, ami kijön, mert „ami azonban kijön a 

szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.„(Máté 15,18) 

Mert oly sokszor ott van ajkunkon a gőg, az indulat, a harag, és a hazugság. Tapasztaljuk és látjuk, hogy 

most is mennyi csalás és ármány vesz minket körbe.  Hogy ebben a helyzetben is mennyi mindent el 

szeretne velünk ma is hitetni a nagy hitető, a Sátán maga.  

Úr Jézus, az embernek talán valóban szüksége lenne a maszkra, de lelkiképpen, hogy ne fertőzze 

egyik a másikat. És szüksége van, mert életét szeretné leplezni és eltakarni. Ez talán emberek előtt 

lehetséges, de Teelőtted vagyunk igazán leplezetlenek, és Előled elrejteni semmit nem lehet.  

Úr Jézus Krisztus, Te, aki a legjobban ismersz minket, könyörülj rajtunk, hogy ha arcunkra fel is 

kerülnek a maszkok, a lelkünkről lehulljanak, hogy EGÉSZséges emberekként, Általad EGÉSZekként 

üdvösségre jussunk! Ámen.  

(Okány, 2020. március 25.)  


