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 2020. év igéje: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”  

(Márk evangéliuma 9,24). 

2020 június 

H K Sze Cs P Szo V 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      



 

Áhítatok karantén idején 

 
2020 böjtjén az előző évekhez hasonlóan elkezdtem egy sorozatot írni az iskola 
facebook-oldalán- most éppen VÖ, azaz vesd össze címmel: bibliai mondatokat 
ütköztettem saját tapasztalatokkal, gondolatokkal. 

Illetve ütköztettem volna, ha pár nap után a kavarodottság, a lustaság vagy ki tud-
ja, mi miatt el nem haltak volna ezek a bejegyzések. 

Aztán jött március 13, a bejelentés az otthoni tanulásról. Akkor döntöttem úgy, 
hogy muszáj valahogy jelezni a gyere-keknek, nem állt meg az élet, és újrakezd-
tem a sorozatot. Hétfő reggelenként YouTube-áhítatokat küldtem, a többi hétköz-
nap (olykor hétvégén is) egy-egy rövid igemeditációt, linknek meg zenei klipet 
vagy filmrészletet csatoltam. Álta-lában az aznapi Útmutató-beli igék egyikét, azok 
részletét választottam. Célom volt, hogy egyaránt rövid legyen az igeszakasz és a 
gondolatmenet. És elhagytam a jelölést, hogy honnan van a bibliai szakasz- azt 
akartam, hogy egy-egy mondattal találkozzunk, és ne tudatosuljon rögtön, hogy ez 
szentírási idézet- néha a szentség érzete akadá-lyozza, hogy szemébe nézzünk a 
szövegnek. 

A karantén monotóniáját ezek a percek tették elviselhe-tőbbé. Hogy a befogadó-
kat hogyan érintette, nem tudom. Beszédes, hogy legnagyobb sikere egy elrontott reggeli meditációnak volt. :) 

Most összeszedem őket, talán így egyben többet fognak jelenteni, mint egyenként. Íme közülük néhány darab!  

Hegedűs Attila 

 

Május 15. 

„Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk?” 
De jó lenne, ha mindig lenne választásunk! Ha életünk minden pillanatában két út állna előttünk! Persze általában mondhatjuk, 
hogy van választási lehetőségünk, de tudjuk, hogy az a másik út nem lehet a mienk.  
Összeveszünk a szerelmünkkel, de érezzük, hogy nem opció nélküle élni. Lehet, hogy a szakításon gondolkodik valaki, de ezt 
nem lehet megtenni akkor, amikor a másik kórházi ágyon fekszik. Egyszerűen lehetetlen.  
Rühelljük a sulit, de tudjuk, hogy ami helyette lenne- mondjuk tizenhat évesen elmenni dolgozni- számunkra elfogadhatatlan 
út. Pont akkor a legerősebb a kapocs, akkor tudatosul a "nincs máshova" érzés, amikor a legnehezebb. 
És ki tudja, lehet, hogy éppen ez ad erőt, gerincet nekünk: annak a felismerése, hogy egy utunk van, emelt fővel vállaljuk azt, 
ami kényszerpályának tűnik.  
Simon Péter nem az utolsó vacsorai közösség meghittségében, teli hassal mondta ki ezeket a szavakat, hanem amikor Jézus a 
legnehezebben befogadható szavakat mondja. Amikor a legközelebb vannak ahhoz, hogy azt mondják, kösz, ezt ne.  
Amikor a legközelebb van a szakítás, akkor hangzik el a szó: nélküled nem lehet. Ha dühös is vagyok rád, akkor is csak veled 
tudok kiabálni. 
Deák Bill Gyula: Ne szeress engem 
https://www.youtube.com/watch?v=OriscZqWv3s&fbclid=IwAR1ZAwFu1eCrseGTcIXLfJuFksJucwJj1pTTm8wjY25u6v3obnWA5p3241A 

 

Május 13. 

Sziasztok! Ma reggel írtam Nektek egy áhítatot. Aztán egy rossz ujjmozdulattal véletlenül töröltem. Újraírtam, de rájöttem, 
hogy rossz helyen posztoltam. Kitöröltem, hogy átmásoljam nektek, de a másolás nem sikerült, csak a törlés. Kezdhetném har-
madszorra is, ha akarnám. Nem akarom. 
Helyette megajándékozott az internet ezzel a kép-
pel. Épp ilyenek vagyunk. Káoszosak, ügyetlenek, 
azt sem tudjuk, mit akarunk igazából mondani 
Istennek. Minden átláthatatlan, imádságaink is.  
Jó arra gondolni, hogy Isten átlátja lelkünk, életünk 
káoszát. Hogy ennek ellenére – vagy inkább ezzel 
együtt – elfogad és szeret. És egyszer rendet rak 
bennünk… 

https://www.facebook.com/groups/490970620988554/permalink/2952691158149809/
https://www.youtube.com/watch?v=OriscZqWv3s&fbclid=IwAR1ZAwFu1eCrseGTcIXLfJuFksJucwJj1pTTm8wjY25u6v3obnWA5p3241A


Március 29. 

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást” 
Nézz körül, mit látsz? Ez a családod. Nem mindig tökéletes, vannak veszekedések, de ez a tied. 
Nézz körül, mit látsz? Ezek az osztálytársaid, a tanáraid, az iskolád. Olykor kínos, de közéjük tartozol, még ha nem is olyanok, 
mint a Szívtipró gimi. 
Nézz körül, mit látsz? Ez a munkahelyed, a kollégák, a diákok, akiket tanítanod kell. Néha lefárasztják az idegeidet a kérdéssel: 
ezt meg minek kell…? De ők a hivatásod. 
Nézz körül, mit látsz? Ez az országod, amely mindig nem tudja eldönteni, hova húzzon, amelyben nincs ügy, amiben a vezetők 
egyetértenek. Mégis, a nagyvilágon e kívül… 
Nézz körül, mit látsz? Jó esetben – ha részese vagy – ez az egy-házad. Aminek olykor látod szűk-látókörűségét, álszent-sé-gét, 
hiteltelenségét. De akkor is ide tartozol, a tied. 
Persze vannak, amikor ezek a közösségek fénylenek, amikor átjárja a lelkedet a hála, hogy ezek az emberek között le-hetsz. De 
biztosan van párszor, amikor kérdésessé válik: mi kö-zöm nekem ehhez az egészhez? Másutt jobb lenne… 
A zsidókhoz írt levél szerzőjének a válasza nem az, hogy ne vedd észre a kínos elemeket; nem az, hogy légy ostoba. Az ő válasza 
a REMÉNYSÉG: a közösséged – legyen az bármilyen gyenge – Isten reménységét hordozza magába. Ne azt nézd, ami-lyen, ha-
nem azt, amilyen Isten szerint lehetne. (Mellesleg ez igaz önmagadra is.)  
És még valami: ne várd, hogy a közösség olyanná válik, amilyen lehetne. Csak te magad élj úgy benne, mintha már olyan lenne. 
És ha mindenki úgy tesz… 
Republic: Ezt a földet választottam 
https://www.youtube.com/watch?v=NqEIJjLJX0c 

 
 
Május 22. 

„A fiú még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.” 
Pont ma hajnalban gondolkodtam azon, hogy hányszor ismerek rá egyik-másik irodalmi alkotásban a saját életemre: jé, ez 
pont olyan, mint amikor velem az történt, hogy… 
De mi van, ha fordítva történik? Ha a művészeti alkotás annyira tetszik, hogy beszivárog az életembe, először csak szerep, póz 
lesz, majd tényleg úgy alakul az életem, a gondolkodásom, ahogyan azt a műben olvastam. 
A történetben egyszerre ismerek rá önmagamra, és kezdek el olyan lenni, mint a történet. Oda-vissza játék ez. Tetszik, mert 
hasonlít rám, vagy pedig tetszik, és emiatt elkezdek hasonlítani rá. Fontos kérdés, hogy melyik volt előbb? 
A Biblia legismertebb történetében, a tékozló fiú példázatában is magunkra ismerünk: elveszettségünk és hazatalálásunk élmé-
nye hasonlít ahhoz, ahogyan egy apa elfogadja a fiát, bármilyen is a srác. Ugyanakkor a történetet ismerve, én magam is elkez-
dek olyan lenni, mint a történet szereplői: gyerek, aki visszatér, apa, aki elfogad. A történetben ráismerek a saját állapotomra – 
és a történet a maga képére formál engem. Akár így, akár úgy, ezzel csak nyerhetünk. Isten is, én is. (Meg a fiam is.) 
Pápai Joci: Az én apám 
https://www.youtube.com/watch?v=2b_vZFUVs_g 

 
 
Május 29. 

„Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.  
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is.  
Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.  
Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” 
Eszembe jut a tükör-játék: ketten állnak egymással szem-ben, és az egyik másolja a másik mozdulatait. Kisgyerekek na-gyon 
élvezik! Felemelem a kezem – a szemben álló is fel-eme-li. Kinyújtom a nyelvem – a másik is kinyújtja. Meddig tu-dom csinálni? 
Mikor jutok el odáig, hogy a másik olyasmit tesz, amire én azt mondom, kösz, nem, ezt még játékból se? (Van olyan ismerő-
söm, aki nyakába tudja tenni a lábait, na ezzel a galáddal nem szívesen játszanék ilyet. Égnék.) 
Mint-ha Pál szerint ezt játszaná velünk Isten is, vagy mi őve-le. Amit mi teszünk vele, ő is azt teszi velünk. És fordítva: ami az ő 
útja, az a mienk is. Együtt halunk meg és együtt támadunk föl. Együtt szenvedünk és együtt örülünk. Meg-ta-gadjuk és megta-
gad. Jó játék. 
Az utolsó mondat viszont megtöri ezt a logikai sort. A végén Isten nem játszik tükrös játékot, mert nem tud. És épp ak-kor 
nem, amikor mi ki akarunk szállni az egészből, amikor azt akarnánk mondani, én már itt hagylak, nem játszom tovább. Nem tud 
nem figyelni ránk. Mindenre képes, csak közömbösségre nem. A hűtlenségben nem partner.  
Presser Gábor: Engem is vigyél el 
https://www.youtube.com/watch?v=ga95e-AZvPE 

https://www.youtube.com/watch?v=NqEIJjLJX0c
https://www.youtube.com/watch?v=2b_vZFUVs_g
https://www.youtube.com/watch?v=ga95e-AZvPE


Videós áhítatok, prédikációk 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtF1VtV3G-U9PSSZTJKLcts3Fm4ITgHnJ  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtF1VtV3G-U9PSSZTJKLcts3Fm4ITgHnJ


 

Érettségi vizsgára készülve 



 

A jövő hivatásos segítői 
 

A járványügyi helyzet fokozott feladatokat ró az 

egészségügyi dolgozókra. Vajon a jövő egészség-

ügyi szakemberei számára milyen üzenettel bír ez 

az időszak? 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egész-

ségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban közel 

ötvenéves az egészségügyi képzés, jelenleg 119-en 

tanulnak ezen a szakirányon. Az iskolában gyakor-

latorientált képzés folyik: a szakmai tudás alapjai-

nak elsajátítása után bölcsődében, szakrendelők-

ben és kórházi osztályokon szereznek szakmai tapasztalatot a jövő egészségügyi szakemberei.  

A tízedikes Kiss Flóra számára nem is volt kérdés, hogy az általános iskola után egészségügyi szakgimnáziumban tanul-

jon tovább. 

– Már kis korom óta mindig, mindenütt segítettem, ahol lehetett – mesélte Flóra. – Ötödikes lehettem, amikor a kis-

tesóm fejre esett, és kórházba került. Amikor a gyermekosztályon meglátogattam, láttam, hogy milyen szépen, oda-

adással gondozzák őt a nővérek, és milyen fontos szerepük van a kicsi betegek gyógyulásában. Versenyszerűen kara-

tézom, a hobbim a lovaglás, nagy vágyam, hogy egyszer majd lovas terapeuta legyek. 

Flóra azt kapta az Eötvösben, amire vágyott: az elmúlt években számos gyakorlati fogást elsajátított oktatói segítségé-

vel. A mostani járványügyi helyzet megerősítette: az egészségügyben van a helye. Példaképként tekint azokra a nővé-

rekre, ápolókra, akik jelen helyzetben napról napra elhivatottan végzik a munkájukat. Várja a nyári négyhetes kórházi 

gyakorlatát, hogy még inkább belekóstoljon választott hivatásába. 

– A jelenlegi helyzet óriási feladatot ró az egészségügyben dolgozókra, felelősségteljes, elhivatott és minőségi szak-

mai munkát vár el mindenkitől – emelte ki Juronits Jenőné, az intézmény szakmai igazgatóhelyettese. – Tanulóink 

számára is nehéz ezzel a helyzettel megbirkózni, hiszen a 11–12. osztályosoknak digitális munkarendben kell teljesíte-

ni a gyakorlati órákat, míg a szakképzésben tanuló diákjaink közül többen már országszerte a kórházakban dolgoznak, 

van, aki a „frontvonalban”, a COVID-19 vírussal fertőzött betegeket ellátó osztályon. Az elmúlt évtizedekben végzett 

diákjaink közül is sokan dolgoznak ma az egészségügy területén, akikre rendkívül büszkék vagyunk. Iskolánk szellemi-

sége és múltunk hagyatéka arra ösztönöz bennünket, hogy diákjaink megszeressék és válasszák ezt a nehéz, embert 

próbáló hivatást.  

Forrás: Köves Andrea  https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/a-jovo-hivatasos-segitoi  

https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/a-jovo-hivatasos-segitoi
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