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A Gondviselés életemben 

 

 

A Gondviseléssel és a benne való bizalommal már  

gyermekkoromban találkoztam.  Akkor még  

nem hallottam így nevezni őt, akire nagymamám,  

s az egész család ráhagyatkozik. Tudtam, hogy olyan valaki,  

akire a napnak nehéz feladatait rá kell, és  

rá lehet bízni. Olyan esetek voltak ezek,  

ahová az emberi erő és tudás nem volt elegendő.  

Ilyen volt például a széna és a fa szállítás le a hegyről.  

Emlékszem ezekre a napokra jól, nem csak azért mert  

sütöttünk, főztünk nagyobb mennyiségben mint máskor,  

hanem azért is, mert ilyenkor valami mélység járta át  

az egész napunkat. Most azt mondanám, hogy a Gondviseléssel  

való intenzív kapcsolat volt az. Később személyesen is  

megtapasztaltam, amikor távol a családomtól, szeretteimtől  

kölcsönösen bíztuk egymást a Gondviselésre. Azzal, hogy én is  

lehetek a Gondviselés „gondviselése“, először alapítonőnk élettörténetében találkoztam.  

  

Azóta hála a Gondviselésnek, Ő gondoskodik arról, hogy felhasználjon engem is munkatársául. Egy 

ilyen esetet szeretnék megosztani a következő sorokban. Egy másfél napos gyereket kellene 

megkeresztelni. Nehéz születés után, műtétet végeztek rajta, de állapota egyre súlyosbodott. Szülei 

több mint 150 km távolságra vannak, s a körzetben épp házszentelések folynak.  

  

Nem nekem egyedül kell megoldanom a helyzetet, gondoltam. Ha a Gondviselés azt akarja, időben 

odaérek, s amit én tehetek, megteszem. Rövid idő múlva, ott álltunk a gyermek mellett, a pappal 

együtt és a keresztség szentségében részesült. Ekkor éreztem azt, hogy itt még nem ér véget a közös 

munka, s olyan módon leszek még eszköze a Gondviselésnek, mint még az eddigi életemben soha. Ez 

be is bizonyosodott, mert másnap a gyermek édesanyját vigasztalni és támogatni álltam ott a kórházi 

folyosón. Én, aki önként mondtam le a családról és a gyermek vállalásról, együtt érzek egy olyan 

anyai szívvel, aki látja gyermekét visszatérni Teremtőjéhez. Csendben a Gondviselés oltalmában 

helyezem őket, s titokban már azon folyik a párbeszéd köztem és közte, honnan kell kezdeni a 

következő lépést. A bizonyosság megvan, nem leszek egyedül! Én csak legyek nyitott, tartsam vele a 

kapcsolatot, hangolódjak még inkább rá bensőmben, s a többiről Ő majd gondoskodik. Nem lesz 

akadály sem a rövid munkaprogram, sem a számtalan állami bürokrácia. Bennem hit legyen és 

remény, és amit Ő akar, azt véghezviszi végtelen szeretetével. Így lettem én ez esetben is a 

Gondviselés eszköze és az emberek jóakaratának tanúja.  

 


