
Én veletek vagyok 
 

Alkalom: tanévzáró 
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Ige: Hag 1,13 
Haggeus, az ÚR követe pedig ezt mondta a népnek az ÚR megbízásából: Én veletek vagyok! – így szól az 
ÚR. 

 
Kedves Fiatal Barátaim! Kedves Diákok! 
1. Bevallom, szeretnék most a helyetekben lenni, mert olyan jó az, amikor végre, egy hosszúra nyúlt tanév 

után elkezdődik a nyári szünet. Amikor én még iskolás voltam, és már kezdett kitavaszodni, akkor egyre töb-
bet ábrándoztam arról, hogyan fogom eltölteni a nyári szünetet, hogy mi mindent fogok csinálni, amire nem 
jutott időm szeptembertől júniusig. 

Tudjátok, otthon volt nekünk egy kicsi műhelyünk a lakásban. Ez egy egészen kis műhely volt. Csupán 
olyan széles volt, hogy éppen elfért benne egy asztal. Az asztal fölött körbe a falon keskeny polcok voltak 
egészen fel a mennyezetig. Ott voltak a szerszámok és ezernyi apróság, szögek és csavarok. 

Az a kis műhely volt az a hely, ahol rengeteg időt eltöltöttem édesapámmal. Ő szerelt valamit, én meg a 
háta mögé álltam, és úgy figyeltem, mert csak így fértünk el. Amikor pedig dolgozott és nem volt otthon, 
akkor én álltam be a pici műhelybe, és fúrtam, faragtam, minden nap barkácsoltam valamit. 

De a legjobb mindig az volt, amikor együtt készítettünk valamit, vagy amikor javított, szerelt valamit, és 
én tudtam segíteni neki. 

Szóval, ahogy kezdett tavaszodni, én elkezdtem azon ábrándozni és gondolkozni, hogy mi mindent fogok 
készíteni, barkácsolni abban a kicsi műhelyben a következő nyáron. És igazából az sikerült mindig a legjobban, 
és azokra emlékszem ma is a legszívesebben, amit apuval együtt csináltunk meg, együtt javítottunk, szerel-
tünk meg. 

 
2. Kedves Fiatalok és Kedves Szülők! 
Döbrentey Ildikó Égből pottyant legújabb mesék c. könyvében van egy kedves mese. A mese címe: Picinke 

és a nyári szünet. 
Picinke, Oszi, Zsolti és Ricsi beszélgetnek. Picinke megkérdi: 
- Ti mit fogtok csinálni a nyári szünetben? 
Oszi így válaszol: 
- Én Amerikába utazom picinke ópapámékkal, és ott találkozni fogok egy igazi indiánfőnökkel! 
Zsolti azt mondja: 
- Én Afrikába megyek picinke nagybátyámmal, és ott igazi oroszlánra fogunk vadászni! 
Ricsi azt feleli: 
- Én egy igazi űrhajóval a Holdra utazom! 
Aztán Picinkére néznek: 
- És te mit fogsz csinálni, Picinke? 
Picinke szerényen válaszol: 
- Én a horgásztóban pecázni fogok picinke édesapámmal! 
A három gyerek felsóhajt: 
- De jó neked, Picinke! 
 
Ez a mese is éppen erről szól: a három barát számára irigylésre méltó az, hogy Picinke az édesapjával 

pecázik. Tulajdonképpen sokkal nagyobb vagy drágább dolgokat élhetnek át a barátai, de azoknak mind van 
egy nagy hiányosságuk: nincs velük se édesanyjuk, se az édesapjuk. Picinkének viszont éppen ezért lesz nagy-
szerű és mindig izgalmas a nyári szünete, mert az édesapjával együtt lesz. 

És ebben az a kulcsszó: együtt. Én azt hiszem, hogy ti is – kedves gyerekek – sokszor elgondolkodtatok 
és ábrándoztatok unalmas tanórákon, hogy ha egyszer nyári szünet lesz, akkor végre mit fogtok csinálni. De 
igazán az lenne a nagyszerű, ha minél több mindent apával, vagy anyával együtt csinálhatnátok. Ha minél 
többet lehetnétek együtt velük. 
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És számotokra – kedves szülők – is van egy kulcsfontosságú mondat, ami igazán értékessé teszi az eltöl-
tött időt, ha meg tudjátok ígérni gyermekeiteknek, hogy „én veletek vagyok”. 

A napokban beszélgettem egy nagymamával és egy nagypapával. Elmondták azt, hogy amikor unokáik 
még kicsik voltak, akkor főleg a nyári szünetekben nagyon sokszor vigyáztak rájuk, hiszen a szülőknek dolgoz-
niuk kellett. Megtehették volna, hogy bekapcsolják a TV-t, de inkább elővették valamelyik társasjátékot, és 
együtt játszottak az unokáikkal. 

 
Nagyon sokan ma is a könnyebb utat választják. Olyan sokszor azt látom, hogy egyszerűbb megvenni a 

gyereknek egy drága játékot, egy csili-vili és drága telefont, vagy tabletet, mint együtt lenni vele, és beszél-
getni, vagy játszani vele. Egyszerűbb bekapcsolni a TV-t vagy megengedni, hogy odaüljön a gyerek a számító-
gép elé, mert akkor sokáig nem kell figyelni rá. Én különösen azokat nem értem, akik munkanélküliek, nem 
dolgoznak, és sorolják a kifogásaikat, hogy mért sincs idejük, hogy gyermekeikkel beszélgessenek, vagy me-
séljenek nekik. 

 
3. Kedves Barátaim! Előttünk, hívő emberek előtt van egy csodálatosan jó példa: a mennyei Atya Isten 

példája, aki valóságosan vele van a népével, vele van a benne bízókkal, a benne hívőkkel. 
Hogyan lehetséges ez? Hadd mondjak erre is egy példát! Mostanában egy illetővel beszélgettem. A kö-

vetkezőt mesélte el. Meg van arról győződve, hogy azért megy ilyen jól a vállalkozása, mert benne van Isten 
is az üzletben. Azt értette ez alatt, hogy rendszeresen imádkozik Istenhez, hogy tudjon bölcsen dönteni, hogy 
segítse meg a vállalkozását. És az Isten kegyelmesen meghallgatta és megáldotta őt. Mondhatjuk azt is, hogy 
Isten üzlettársa, tulajdonostársa lett neki. 

 
Nagyszerű dolog azt megérteni, és személyes ígéretként elfogadni, ami pl. Haggeus próféta könyvében is 

olvashatunk, hogy az Úr Isten így bíztatja népét: Én veletek vagyok! Az ember egy ilyen atyai ígérettől szinte 
szárnyakra kap munkájában. Ahogyan a kisgyermek lelkes lesz és túláradóan boldog lesz, ha az édesanyja, 
vagy az édesapja vele van, úgy lesz áldott az életünk, ha elfogadjuk az Úr ígéretét, hogy Ő velünk van. 

Urunk egyik legnagyobb ajándéka és áldása számunkra az, hogy velünk van munkánkban, életünk ügyes-
bajos dolgaiban. És ha mi elfogadjuk az Ő jelenlétét, akkor könnyebbé lesz a teher, megoldódnak a lehetet-
lenné vált helyzetek, sikeresek leszünk munkánkban. 

És ugyanilyen ajándék az – kedves Szülő – gyermeked számára az, ha minél többet együtt vagy vele. Ma-
gamról tudom, hogy sokszor mennyire összeszaporodnak a feladatok, az elintézésre váró dolgok. Ilyenkor 
valóban kevés az az idő, amit gyermekeinkkel lehetünk. Éppen ezért ilyenkor különösen is figyeljünk rájunk. 
A kevesebb időt fordítsuk jobban rájuk. 

 
4. Kedves Szülők és kedves Gyermekek! Urunk meg szeretné ajándékozni a nyaratokat Önmagával, azzal, 

hogy veletek van! Kérlek benneteket, hogy ne utasítsátok Őt el. Sőt, inkább imádságban kérjétek az Urat, 
hogy legyen veletek. És tiétek az Úr ígérete: Én veletek vagyok minden napon a világ végzetéig (Mt 28,20). 

És ahogyan szerető mennyei Atyánk Istenünk velünk van, veletek van naponként, úgy legyetek ti is együtt 
minden nap gyermekeitekkel. Mert így tudjátok legjobban megmutatni nekik, hogy szeretitek őket, ha együtt 
vagytok velük, ha időtöket rájuk fordítjátok, nekik szentelitek. 

Így legyen áldásokban gazdag az életetek és családotok! Ámen. 
 
 
 
Legyetek erősek és bátrak, … mert maga az Úr, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, 

és nem hagy el. 5Móz 31,6 
 
 


