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MERT TIED A HATALOM 
 

Mai világunk meghatározó mondata lehet ez: Hisszük-e, hogy minden ellenére továbbra is 
Istené a hatalom, vagy azt gondoljuk, hogy azt bármely ember magához ragadhatja, vagy akár 
mások kárára használhatja. Tapasztalataink arról szólnak, hogy embereké, csoportoké a földi 
hatalom, s bár időlegesen birtokolják, mégis sokak életét tönkretehetik hatalmaskodásukkal. Így 
volt ez a történelem minden időszakában, s így van ez ma is. Hogyan mondhatjuk akkor ezt az 
imádságot? Reménység ezt, vakhit, vagy csak szokás? Minden azon múlik, hogy mit hiszünk. 
„Amennyit hiszel, annyi a tiéd!" - fogalmazta meg valaki, s ebben az imádságban is ez fejeződik 
ki. 
Mit jelent akkor ez a mondat? Jézus tanította ezt az imádságot, aki maga is szenvedett korának 
hatalmasaitól, akik elvehettek az életét is. Hol volt akkor Isten hatalma? Azok, akik Jézusban a 
Messiást látták, csalódva tapasztalták, hogy le lehetett győzni, szemük láttára meg lehetett alázni, 
keresztre lehetett feszíteni. Mit ért abban a helyzetben Isten hatalma? Talán hasonló kérdések már 
megfogalmazódtak sokakban egy-egy élettörténetet hallva, vagy saját családjuk sorsát megélve. 
Fontos tudnunk, hogy nem mi vagyunk, akik ellenőrizzük a dolgokat, nem mi vagyunk az irányítói 
az eseményeknek. Akiknek Isten hatalmat ad a kezébe, vagy akiknek megengedi az uralmat mások 
felett - azok Neki fognak számot is adni arról, hogy mit tettek ezzel a hatalommal. Ő az ítélőbíró, 
Ő az események irányítója. Nem biztos, hogy mindig értjük, hogy mit s miért enged megtörténni, 
de fontos, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz. Úgy éljük meg a történéseket, hogy az az ember 
van legfelül, aki a szemünk előtt beszél, parancsol, vagy a láthatatlan Isten, aki azt az embert is a 
kezében tartja. Nem könnyű ezt látni, nem könnyű ebben állhatatosán kitartani, de lehetséges. 
Ezért ez az imádság egyben hitvallás is, s erre akar segíteni minket is. Mondjuk bizalommal 
minden nap: Tied a hatalom - mert meg fogjuk tapasztalni, hogyan érvényesül minden helyzetben. 
Aki kész rá, hogy meglássa és megértse, annak világossá válik a történelem valamennyi 
helyzetében. Igazi gyermeki bizalom kellett ahhoz is, hogy valaki a kommunizmus börtönében 
vallatóinak, rabtársainak hitvallást tegyen, de megtette, s megtartatott. Igazi túllátás kellett minden 
emberi helyzeten ahhoz, hogy a reformáció idején valaki a törökök között az evangéliumot hirdetni 
kezdje. 
Így ez a mondat segít a bátorságban is. Ne engedjünk a megfélemlítésnek, ne engedjünk a 
hatalmaskodók hitetésének. Merjük a legfélelmetesebb helyzetben is Istennek ajánlani szívünket, 
értelmünket, életünket. Ez segített a náci uralom idején hitvallást tenni azoknak, akik 
fenyegetettségben éltek, s hitvallásuk máig bátorságra buzdít mindnyájunkat. Ez bátorította azokat, 
akik misszióba mentek akár az emberevő törzsek közé is, mert hitték, hogy Istené a hatalom ott is, 
s hogy azoknak az embereknek szükségük van a Megváltóra. S ez a mondat segít állhatatosan 
megmaradni a jóban. Ahogyan az Egyiptom hercege c. filmben olyan szépen fogalmazza az író 
Mózes szájába adva a szavakat: „Elvehetik a gyermekeinket, elvehetik a házunkat, sőt elvehetik az 
életünket is, de a hitünket nem, s ez a hit tart meg minket, ez adja gerincünket, ez tartja meg 
népünket." Az állhatatosság kéretik majd számon minden hívő emberen. Csak akkor hittünk, 
amikor valamire szükségünk volt, s Istenhez fordultunk egy betegségben, egy dolgozatírás előtt, 
vagy valamely szükségben. Vagy akkor is megmaradunk a hitben, amikor, mint Jóbot próbákkal 
erősít a mi Istenünk? 
Ez a mondat: „Mert Tiéd a hatalom" annak a dicsőítésnek része, ami miatt az összes előző kérést is 
érdemes elmondani. Hiszen minek kérnénk bűnbocsánatot, mindennapi kenyeret, ha nem hinnék 
Isten mindenhatóságában. Ajándékozzon meg minket a mi Istenünk, hogy bizalommal, bátran és 
állhatatosán merjük mondani ezt az imádságot, s legyen tapasztalattá a mindennapokban, hogy 
valóság ez, mert Ő a mi Atyánk, gondviselő Istenünk!     Ámen 
                                                                                                    Fodorné Abloncy Margit 
                     intézeti lelkész 



Az igazgató íróasztaláról 
              Tisztelt Szülők! 

 
A 2006/2007-es tanév utolsó családi istentiszteletén  tisztelettel  és 
szeretettel  köszöntöm a családokat. 
 
Nem könnyű tanévet hagyunk most sem magunk mögött, hiszen a társadalom állapota 
az egyes családok helyzetére is rányomja a bélyegét. 
Rohanó, felfokozott tempójú világban élünk, a felnőttek türelmetlensége, feszültsége, 
változó hangulata átragad a környezetükben élő fiatalokra is. Sokat ront ezen a 
helyzeten még a hírközlő eszközökből áradó durvaság, agresszió, léhaság, szabadosság, 
csak a mának élésre való bíztatás.  
 
Mint, ahogy már sokszor, de talán még mindig nem elégszer leírtuk és elmondtuk: a 
református iskola nem arra szolgál, hogy a szülők és a tanárok a tanulók aktuális 
érdeklődéséhez alkalmazkodjanak és azt kielégítsék, hanem arra, hogy fegyelmezett, a 
szabályokat pontosan betartó, pillanatnyi vágyainak parancsolni tudó, korszerű 
ismeretekkel felvértezett, a változó világban eligazodni képes, minden szépre és jóra 
fogékony ifjakat neveljen, akik nem önpusztítóan élnek, hanem derűsen élvezik az 
életet, fiatalságuk örömeit, lehetőségeit.         
Ne feledjük, a gyermek mindig azt teszi, amit engednek neki és amire biztatják őket. 
 
Mindezen jelenségek és oktatási hatóságaink olykor átgondolatlan, a 
következményeket nem mindig végig gondoló intézkedései ellenére eredményes 
tanévet zárunk. 565 tanulónk többsége a képességeinek megfelelő szinten végezte 
mindennapos munkáját, kisebb része azonban saját igénytelensége, nemtörődömsége 
miatt lényegesen elmaradt attól. Ez utóbbi magatartási problémákkal is együtt jár. 
 
Nagy öröm, hogy számtalan országos, megyei, városi tanulmányi és sportversenyen 
értek el tanítványaink kiemelkedő eredményt. Ezek közül a legfontosabbakat a 
mellékelt táblázat mutatja. Köszönöm a tantestület tagjainak lelkiismeretes felkészítő 
munkájukat, egyben biztatom a tanulókat az önként vállalt plusz feladatok végzésére. 
 
A 8. és 10. osztályban megtartott szintvizsgák rámutattak  az   eredmények mellett a 
hiányosságokra is, a középszintű érettségi írásbelik  - néhány kivételtől eltekintve - az 
elvárásoknak megfelelő reményteljes  eredményt hozták.  
 
A kultúrált, igényes  szórakozás, kikapcsolódás sok lehetőségét biztosítottuk (bálak, 
teaház, „olvasás éje”, 24 órás foci, kirándulások, terepgyakorlatok, fotópályázat, 
házibajnokságok több sportágban stb.).  
Hitmélyítő alkalmaink (konfirmáció, csendes napok, egyházi ünnepek, emmausi 
napok, szuplikációk), iskolai ünnepélyeink (október 6., október 23., szalagavató, 
március 15., ballagás, öregdiák találkozók) méltóak voltak gimnáziumunk 
szellemiségéhez, hagyományaihoz, a gyülekezet körében is elismerést arattak.  
 
Örömmel közlöm, hogy beiskolázásunk is jól sikerült, a 108 elballagott diák helyett 
szeptemberben 115 új diák kezdi meg tanulmányait. Szeretettel várjuk őket. 
 
A tantestület nevében köszönöm egész évi támogató együttműködésüket. 
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