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A hét igé je
„...de egyet teszek: ami mögöt-

tem van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszülve fu-
tok egyenest a cél felé Isten mennyei
elhívásának a Krisztus Jézusban
adott jutalmáért.” (Fil 3,14)

A hét gon do lA tA
A hívő élet célja a mennyor-

szág. A hívő élet áldása és meg-
koronázása a mennyország. Ezt
soha ne felejtsük el. 

Sokszor leköti a figyelmünket
valamilyen más cél, amit ebben a
világban akarunk elérni. Ezek
gyakran jó célok, csak ha elvon-
ják a figyelmünket az igazi cél-
tól, akkor át kell értékelnünk ma-
gunkban a céljaink valós fontos-
ságát. (Vas Ferenc)

A hét gyAkorlAtA
Gondoljuk végig céljainkat az

életünkben, s tegyük első helyre
a mennyet. Minden egyszerűbbé
fog válni számunkra. Ezt a dön-
tést nekünk kell meghoznunk. 

A hét imájA
Urunk, segíts mindennapi

döntéseinket annak fényében
meghoznunk, hogy közelebb jut-
tatnak-e bennünket a mennyor-
szág eléréséhez! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó
Milyen természetessé vált mind-

nyájunk számára, hogy nemzeti ünne-
pünkön, augusztus 20-án beszélünk az
államalapításról, a kenyérről, hogy tű-
zijáték van, és a közeli vasárnapon mi
baptisták Tahiban is találkozunk.

Magyar hazánk, magyar népünk
fontos számunkra. Különös erő tartja
egyben a nemzetet, hiszen sokan évek,
évtizedek óta nem élnek már e hazá-
ban, mégis teljes valójukkal magyar-
nak vallják magukat. Összetartozunk.
Emlékezünk az államalapításra, az év-
ezredes múltra, hősökre, elődeinkre.
Meghatározó, hogy kik vagyunk, kik-
hez tartozunk.

Változik a társadalom, a kultúra, a
gondolkozás, és néha köszönővi-
szonyban sem vagyunk régi hagyo-
mányainkkal. Pedig érdemes lenne
visszanyúlni a múltba, tanulni a régi-
ektől, követni jó példájukat. Mit tenné-
nek ma ők? 

A kenyérkérdés is előttünk van
mindennap. Modern korunk elszakí-
tott bennünket a kenyér útjának végig-
kísérésétől, így más az üzenete is. A ré-
gi családok életének aktív része volt a
kenyér elkészítése. Kezdve a szántás-
tól, a vetésen át az aratásig, a cséplés,
az őrlés, a liszt szitálása, a kenyér da-
gasztása, és végül a kemence forrósá-
ga. Amikor szétáradt a frissen sült ke-
nyér illata, hála töltötte be az emberek
szívét, hogy újra van ennivaló.

Manapság a kenyér a szupermar-
ket polcán „terem”. Mindig van, és
sokféle található az üzletben. Jobb,
rosszabb, sokféle ízű, de az ősi kenyér
zamata nem nagyon lelhető már fel.
Pedig fontos lenne ismerni, tudni, sze-
retni. Hálát adni érte.

Jézus Krisztus arra tanít minket,
hogy az Isten országa fizikai szemmel
nem látható, de jelen van minden kor
hívői által a világban. Fontos a ma-
gyarságunk, a hazánk, a körülménye-
ink, de mindennél fontosabb, hogy ki-
hez tartozunk. Az első században
Antiókhiában volt a városban egy em-
bercsoport, akikről úgy látták, hogy
különböznek a többiektől. A kívülállók
figyelték az életüket, és úgy látták,
hogy Krisztusra hasonlítanak. Elkezd-
ték egymás között krisztusinak nevez-
ni őket. Micsoda névadás! A „keresz-
tény” név azóta is fennmaradt, de az
eredettől jókora távolság választ el. Va-
lóban felismerhető közösségeinkben
az értünk emberré lett, meghalt, feltá-
madt Úr, akinek adatott minden hata-
lom? Hozzá tartozunk, az ő nevét vi-
seljük, felelősségünk, hogy hitelesen
tegyük ezt. Krisztus a király! A nagy
Király!

A kenyérügy is hozzá köt bennün-
ket. Az eredeti életkenyér Jézus Krisz-
tus. Ő a megtört kenyér, az érettünk
megtört kenyér, aki életét adta a bará-
taiért. Belőle élünk, ő ad erőt, képessé-
get, boldogságot. Amikor annyiféle
hamis kenyérrel próbálnak félrevezet-
ni, létfontosságú megismernünk az
igazit, a mennyből alászállt Kenyeret,
az Úr Jézust.

Az augusztus 20-i tűzijáték káprá-
zatosan szép. Mindenki az ég felé néz,
álmélkodik, gyönyörködik a fénysu-
garakban, a kinyíló égi virágokban.
Sokszor éreztem tűzijáték alatt, hogy
egy szempillantás, és nyílik az ég, és
megjelenik az én Uram, a mi Urunk,
Jézus Krisztus. De még vár, még adott
időt, kegyelmi időt.

Amikor az Emberfia megjelenik az
ég felhőin tündöklő ragyogásban, ak-
kor sokan boldogan kiálthatjuk: „Jö-
vel, Uram Jézus!” De egyben drámai
nap is lesz az. Akik nem krisztusiak,
azok rettegve nézik az Érkezőt. 

Ezen az ünnepen Tahiban is azért
gyülekezünk össze, hogy róla, Jézus
Krisztusról beszéljünk, előtte hódol-
junk, vele ünnepeljünk! Ő az életünk,
az ünnepünk középpontja. Jöjjetek,
hirdessük együtt az ő nagy tetteit! 

Mészáros Kornél

Ünnep, haza, kenyér
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Világunkban az információ
mennyisége és az információ-
áramlás sebessége dinamikusan
nő. Az információ feldolgozása
és helyes alkalmazása viszont
gyenge szinten van. A sok infor-
máció és új felfedezés között az
emberek tanácstalanul állnak, és
nem tudnak lépést tartani vele,
mert a bölcsességet nem lehet le-
tölteni a netről.

A bölcsességhez érni kell, a
bölcsesség olyan, mint a gyü-
mölcs, ha nem adunk időt, hogy
megérjen, savanyú íze lesz és él-
vezhetetlen. 

Mai világunk másik jellemző-
je, hogy minden mindennel ösz-
szefügg. Ebben az integrált vi-
lágban nem elég megérteni egy-
két dolgot, az összefüggéseket is
látni kell, és jól kell eligazodni.
Nem véletlenül beszél a Biblia
arról, hogy „a bölcsesség kezdete
az Úrnak félelme, és a Szentnek a
megismerése ad értelmet” (Péld
9,10).

Isten intelligenciája nagyobb
mindennél, hiszen ő a teremtő,
aki létrehozott mindent. Aki őt
megismeri, az olyan ismeret és
bölcsesség birtokába jut, ami nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy jól tá-
jékozódjunk az életben. 

A sátán egyik nagy becsapá-
sa, hogy a kereszténységre úgy
tekintenek az emberek, mint egy
régi, elavult dologra, ami már
nem aktuális. Isten mindig aktu-
ális! 

Az Istennel való kapcsolat
aktuálissá teszi az embert is! Jé-
zus kereszten elvégzett áldozata
a mai emberre is hatással van.
Ne féljünk így imádkozni: 

Uram, adj bölcsességet, hogy
jól értsem a dolgokat! A jót jó-
nak, a gonoszt gonosznak lás-
sam. 

A bűn egyik megnyilvánulá-
sa, hogy tompává, butává tesz.
Istennel való rendezett kapcsola-
tunkból pedig a tiszta látás és
bölcsesség fakad. 

Az utolsó idők zűrzavarában
ne felejtsük el Isten ígéretét: 

„Az értelmesek fényleni fognak,
mint a fénylő égbolt, és akik sokakat
igazságra vezettek, mint a csillagok,
mindörökké.” (Dán 12,3)

Durkó István

A bölcsesség
A Comenius Ház augusztus 4-én

a balatonszemesi Baptista Ifjúsági
Nagytáborban mutatkozott be szí-
nes programjaival. A Comenius Ház
a Magyarországi Baptista Egyház
kommunikációs osztályának pro-
jektje, mely társadalmi, kulturális és
spirituális programszervező, kom-
munikációs és médiatevékenységgel
támogatja az egyéni-közösségi fejlő-
dést.

A Baptista Ifjúsági Nagytáborban
több programmal is készültek a Co-
menius Ház munkatársai. Instant
önismereti szemináriumot tartott a
táborozóknak Bárányos Edit filozó-
fus, tréner, coach. A szemináriumon
szó volt az önismeret fontosságáról
az életben, a kitartásról, Istentől ka-
pott vágyaink és céljaink eléréséről. 

Egymással párhuzamosan került
sor a férfi- és a női szemináriumra. A
férfiaknak Háló Gyula a személyes
vonzerő fontosságáról beszélt, arról,
hogyan lehet igazán érdeklődően
beszélgetni valakivel. Ezt a gyakor-
latba is volt lehetőség átültetni kü-
lönböző szituációs játékokban. 

A női szeminárium Varjú Ági di-
vattervező bemutatójával indult,
melynek során a ruhákat táborozó
lányok viselték. Ezután a Pure

Fashion Alapítvány munkatársai,
Kis Brigitta és Hegyesi Zita készültek
egy rövid interaktív előadással. Itt
arról esett szó, hogy milyen szerepe
van a nőknek abban, ahogyan ma-
gukat látják, illetve hogy felelősség-
gel tartoznak képességeik és ajándé-
kaik használatáért és fejlesztéséért.
Az alkalom végén Varjú Ági gyakor-
lati tanácsokkal bátorította a résztve-
vőket talentumaik kamatoztatására
és ennek mindennapos megharcolá-
sára. 

Az esti kávéház alatt három pár-
huzamos programon is részt vehet-
tek a táborozók. Kovács Barnabás
(KoBacoustic) háttérzenéje biztosí-
totta a hangulatot a fiatalok számára
a beszélgetések alatt. Barnabás saját
zenékkel örvendeztette meg a kö-
zönséget. Mindeközben Mórocz Vik-
tor festőművész kiállítását tekint-
hették meg az érdeklődők, illetve le-
hetőség volt Viktorral beszélgetni
festményeiről. A jó tollú fiataloknak
pedig Háló Gyula tartott kortárs
versíró- és -olvasó workshopot. A
meghitt hangulat és a színes progra-
mok lehetőséget teremtettek kapcso-
latépítésekre, beszélgetésekre, egy-
más megismerésére. 

Comenius Ház  

A Comenius Ház programjai a nagytáborban 

Idén hatodik alkalommal, július 11.
és 15. között rendeztük meg gyermek-
hetünket a Röppentyű közben. A
programokon közel harminc gyermek
vett részt. A tanítás során A buyufa alatt
című, klasszikusnak mondható gyer-
mekkönyvből válogattunk története-
ket. A bibliai történet mellett sporttal
és kézműves foglalkozásokkal vártuk
a kerület iskolásait.

Az idei programon a Palánta báb-
missziósok is szolgáltak közöttünk,
akik a keddi délutánon bohóc- és báb-

műsorral adták tovább a
Biblia üzenetét a gyer-
mekeknek. Nagy sikere
volt a Ki az én barátom cí-
mű bábdarabnak.

Szerdán is egy kü-
lönleges alkalmunk
volt. Buborékfocit ját-
szottunk az Orchidea
iskola tornatermében.
Sokan kipróbálták, mi-
lyen egy felfújt mű-
anyag gömbbe belebúj-
va focizni. Nem is volt
olyan könnyű, viszont

annál viccesebb.
A gyermekhetünk záró alkalmára

pedig elhívtuk a Wycliffe Bibliafordí-
tókat, akik akadályversenyt rendeztek
a gyermekeknek. Az egyes állomáso-
kon a gyermekek a misszionáriusok
életével és kihívásaival ismerkedhet-
tek meg. Az akadályverseny egyik ál-
lomásán különböző népek fejfedőit
kellett felismerni...

Áldott hetünk volt. A folytatás kö-
vetkezik...

Merényi Zoltán

Bábozás, buborékfoci, akadályverseny...



2016. augusztus 21–28. BÉKEHÍRNÖK 255

Jelentkezési határidő: 2016.
szeptember 12., hétfő 

A konferencia részvételi díja há-
rom napra, péntek vacsorától vasár-
nap ebédig:

– szállás és reggeli nélkül: 8900 Ft
– tahi tábori barakkban: 13.900 Ft
– közeli panzióban 2-3 ágyas

szobákban: 15.900 Ft

Korai jelentkezőknek 2016. szep-
tember 4., vasárnapig 20% kedvez-
mény! 

Péntek vacsorától vasárnap
ebédig:

– szállás és reggeli nélkül: 8900
Ft –20% = 7120 Ft

– tahi tábori barakkban: 13.900
Ft –20% = 11.120 Ft

– közeli panzióban 2-3 ágyas
szobákban: 15.900 Ft –20% =
12.720 Ft

További infó:
MBE Presbiteri Tanács
Dr. Szűcs Zoltán
06-20-951-8063
szzoltan47@gmail.com
Barbarics Péter
06-20-886-4793
barbarics.peter@baptist.hu

Fizetés átutalással: MBE
KDB Bank Zrt. 13555555-

11111111-11111111
Megjegyzés: férfitalálkozó Tahi-

ban, „résztvevő neve”

Gyermekkorom nyarai idéződ-
nek fel, amikor augusztusban a ke-
nyér ünnepére, a hazára, az aratásra
próbálok gondolni.

Kis Hajdú-Bihar megyei falucs-
kában, Hencidán töltöttem gyer-
mekkorom kezdő éveit. Miközben
teltek a felhőtlen gyermekkor napjai,
hetei, nyaranta a távolból kombáj-
nok zaja ütötte meg a fülemet.

Talán akkor hallottam először
szüleim vagy nagyszüleim szájából
ezt: szent munka.

Igen, ezzel a jelzős szerkezettel il-
lették azt a nem kis fizikai tevékeny-
séget, amit a búza betakarítása jelen-
tett valójában. (Akkor gyermekként
nem tudhattuk még, hogy a rozsból
is készítenek kenyeret, vagy hogy
mire használható az árpa stb.)

Szent munka.
Beleivódott a tudatomba, s vala-

hányszor hallottam később, évtize-
dek múlva a kombájnok hangját,
csakis így jutott eszembe: szent
munka.

A nomád életmódot folytató ma-
gyarok, miután a honfoglalás meg-
történt, bizonyítottan használták a
búzát, erre utalnak a Halimba és
Esztergom-Kovácsi térségében talált
sírok. Az Árpád-kori Endrőd,
Nagyfarkasdomb, Ártánd temetői-
nek régészeti  feltárásai további  szá-
mos búzaleletet igazoltak.

A búzanemzetség valamennyi
tagját a vad alakorból vezetik le. Eb-
ből fejlődött ki az alakor, majd egy
kereszteződéssel a vad tönke, majd a
törpe búza. A legtöbb kultúrbúzát a
Közel-Keletre vezetik vissza, a ke-
nyérbúzát egyenesen a Fekete-ten-
ger vidékére, Krisztus előtt 6000-
5000 tájára.

A nomád életmód megszűnése, a
letelepedés hozta a növénytermesz-
tés fejlődését az emberiség történeté-
ben. Egyre jobb, fogyaszthatóbb,
gazdaságosabb fajokat nemesítettek
ki. Honfoglalóink búzája a kétsoros
tönkebúza, majd a közönséges búza
volt, de ismerték a csupasz vetési
búzát, illetve a csupasz törpe búzát
és a tönkölyt vagy tönkölybúzát.

Később az is eljutott hozzám,
hogy a búzaszemet „élet”-nek is hív-
ják, hiszen a gabonaszem jelentette a
megújulást, az élet folytatását.

Valójában a gabonaszemben min-
den tápanyag megvan az utód nö-
vénnyé fejlődéséhez, akárcsak az
anyatejben a csecsemőnek. A teljes
gabonaszem ízletes, tápláló, telis-te-
le van természetes rosttal, jó forrása

a fehérjéknek, szénhidrátoknak és
ásványi anyagoknak. 

A búzának kultikus jelentése
volt, s ezt az egyház is figyelembe
vette: április 25-én, Szent Márk nap-
ján búzaszentelés volt. Talán ez is
egy kis magyar büszkeség, hogy
egyetlen nyelvben sem hívják a bú-
zát „élet”-nek – legalábbis Arany Já-
nos óta. 

Dr. Bácsi Sándor Az élet Kenyere cí-
mű versében így ír róla: 

A földből termő búza: ÉLET 
Ezzel a szóval illetik, 
Mert ez a magja a kenyérnek. 
Ez is adomány. Isten adja 
Mint szorgalmunk gyümölcseit. 
Boldog, ki hálával fogadja.

Most, amikor közeledik a kenye-
rünk megszentelésének ünnepe,
gondoljunk a jó minőségű, jó illatú,
ropogós, friss kenyérre, és próbáljuk
elfelejteni a futószalagon, nagy téte-
lekben „gyártott”, tartósítószer-sza-
gú, látványpékségeket megtöltő ke-
nyereket és péksüteményeket.

Idézzük fel gyermekkorunk ro-
pogós zsömléit, kis kiflijeit, amelye-
ket még magukban vagy kevés tea-
vajjal megkenve is boldogan fo-
gyasztottunk.

Gondoljunk a rekkenő hőségben
dolgozó egykori és mai aratókra,
akik évtizedekkel ezelőtt sok kézi
munkával, kézi eszközökkel próbál-
ták betakarítani az Isten termését,
manapság pedig korszerű, nagy tel-
jesítményű aratógépekkel.

S ne feledkezzünk meg a Gazdá-
ról sem, akihez ekképpen szólunk
gyakorta: 

„Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma.”

Dr. Nagy Imre

Szent munka országos Férfi-
találkozó tahiban
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„Úgy ragyogjon a ti világosságo-
tok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

A megváltás Isten kegyelmé-
ből fakadó ajándék a hívő ember
életében. Olyan áldás, amely nél-
kül a megtérést követően aligha
tudnánk létezni. Ámde nem hi-
hetjük, hogy csak a saját életünkre
vonatkoznak a következményei,
és Istenünk is azt kéri tőlünk,
hogy másokért, illetve másokat
szolgálva éljünk. Az újjászületést
követően a megváltottság nem-
csak a megváltott életútját változ-
tatja meg, hanem annak szűkebb
és tágabb környezetére egyaránt
hat. Ezért is óriási az újjászületett
ember felelőssége, mert életmintá-
ja akaratával egybevágóan és
azon kívül is hat a körülötte élők
hitére, életfelfogására és viselke-
désére egyaránt. 

Optimális esetben a mintaát-
adás tudatosan zajlik. Vagyis a hí-
vő ember tudatára ébred annak,
hogy Isten akaratából, a benne élő
Szentlélek erejével és Jézus állan-
dó jelenlétének segítségével képes
a környezetében élők életére/vilá-
gára pozitívan hatni azzal, ha tu-
datos példamutató életvitelt foly-
tat. Ennek a felismerésnek a tuda-
tában a példamutatást működtető
motivációk száma és ereje meg-
hatványozódhat, és maga a cse-
lekvés tudatos szintre emelked-
het. Ez a személyiségben mélyen
beágyazott folyamat, melynek
szociálpszi chológiai magyarázata
a modellkövető tanulás, más né-
ven a szociális befolyásolás/tanu-
lás elmélete.

A modellkövető tanulás
Az elméletnek három folyama-

tát különböztetjük meg, az után-
zást, az azonosulást és a belsővé
tételt. Az utánzás lélektani folya-
mata a gyermekkorban jellemző,
spontán zajlik, általában a kisgyer-
mek lemásolja a mintaadó (leg-
gyakrabban a szülő) viselkedését,
utánozza azt, vagyis a modellhez
hasonlóan viselkedik. Ebben a fo-
lyamatban külső megerősítés, a ju-
talmazás/dicséret a mozgatórugó.

(Folytatás a következő oldalon)

„Hiszen mikor Etelközben voltunk, s
ki-kicsaptunk prédára, hányszor jöttünk
arra haza, hogy se feleségünk, se sátrunk,
se gyermekünk, s lám, még mindig élünk.”

(Ady)

Visszaemlékezés a múltra, re-
ménnyel előretekinteni a jövőre. A
múlt biztos föld, amin állunk, büszke-
séggel töltheti el szívünket, a jövő pe-
dig ezen az alapon virágzik Isten ke-
gyelméből. Öregapám bölcsességének
kimeríthetetlen tárháza ad ihletet,
akárhányszor tollat veszek a kezembe,
mert az ő üzenete a jövőnek szól, és
ilyenkor bizony igyekszik a szó, hogy
papírra írassék. 

Az aratáson már túl voltunk, a ma-
gok csendesen száradtak a helyükön,
magukba zárva a jövő reménységét,
hogy az idén is lesz kenyér, Istentől ál-
dott szent eledel. Kicsi legényke vol-
tam már akkor, nyiladozó értelemmel.
Egy nap öregapám két nagy fát hozott
az erdőről, és néhány nap alatt hatal-
mas keresztet ácsolt belőlük. Az ün-
nep reggelén öregapám székely ün-
neplőt vett magára, fogta a keresztet,
és nehéz léptekkel indult vele a Hargi-
tára. Az úton sokan követték, a népek
ünneplőben, aprók és nagyok, asszo-
nyok és férfiak, legények, leányok
szép énekekkel kísérték a keresztet ci-
pelőt. Öregapám felfelé a hegyen hű-
séggel vitte a keresztet, mint ama Ná-
záreti. Léptei egyre ólmosabbak lettek,
de vitte, vitte, mert annak a keresztnek
már el volt készítve a helye. Majd
akadt néhány „Simon”, akik segítet-
ték, hogy az a kereszt a helyére kerül-
jön. A tömegben ott lépegetett botjára
hagyatkozva István, aki már vagy

nyolcvanöt virágzást is megért, az in-
ge is megvizesedett már, nagyokat fúj-
tatott és fennhangon megjegyezte:
„Nem tudok én már menni se.” Meg-
hallotta egy legény, és kérdezte:

– Ha nem tud menni, hogy jött ide?
– Hát jönni tudok... még egy keve-

set – felelte az öreg.
Azzal leereszkedett egy fa alá,

majd néhány pillanat múlva csendes
horkolással kezdte harapdálni a hátra-
lévő időt.

Közben a kereszt felérkezett a hegy
tetejére, ahol felállították az előre elké-
szített helyre. Ekkor öregapám a ta-
risznyájából elővett egy nagy vásznat,
piros-fehér-zöldet, és a kereszt vállaira
terítette. Majd levette a kalapját, térdre
ereszkedett és csendes imába fogott. A
népek is. Majd felállt, és nagy érces
hangján elkezdte énekelni a magyar
zsoltárt. 

„Isten, áldd meg a magyart...” És a
zsoltár zengett, hogy a Hargita szíve is
megremegett belé. Ekkor egy erős szél
felkapta a vásznat, és vitte messze az
ég alatt, vitte az Aranyos Szegelet bel-
seje felé, vitte az üzenetet, hogy él a
nemzet a Kárpátok alatt. 

Majd csendesen, szívükben meg-
rendülten, lassan indultak a népek a
falu felé. Útközben öregapám meglát-
ta István apót, odament, felvette a há-
tára, és így indult tovább. Egy legény
megkérdezte tőle:

– Kit visz a hátán, tanító úr?
– A múltat fiam – felelte öregapám.
– Miért nem inkább a jövőt viszi?
– Annak még nincs itt a terhe – vá-

laszolta.
Több szó nem is esett, öregapám

hazavitte a vén Istvánt, majd ő is elin-
dult a házunk felé. A kapuban már

A megváltottak meg-
változtatják a világot

Ünnep
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Az azonosulás (identifikáció) a
modellkövető tanulás következő,
magasabb szintje, melynek során
már belső erők működtetik a visel-
kedést, az érzelmi kötődés a min-
taadóhoz meghatározó, a folyamat
támogatja az énideál felépülését,
eredményeképpen pedig kialakul
a személyiség szabályozórendsze-
re, az önkontroll. Az azonosulás
folyamata optimális esetben a ka-
maszkor sajátja. 

A szociális tanulás legmaga-
sabb szintje a belsővé tétel
(interiorizáció). Ennek során a mo-
dellkövető azért veszi át a viselke-
dést, mert sajátjának érzi, hiteles-
nek és követendőnek éli meg, és a
már meglévő értékrendjének szol-
gálatába állítja úgy, hogy közben a
viselkedés leválik a modellről, és
beépül a követő személyiségébe
(belsővé válik). Itt már magasabb
rendű érzelmek (esztétikai, erköl-
csi, morális) állnak a háttérben. 

A modellkövető elmélet alap-
ján mondhatni, hogy az egészsé-
ges személyiségfejlődés bármely
fokán álló ember életére gyakorol-
hatunk hatást hiteles, őszinte, kö-
vetkezetes, türelmes és alázatban
élő hívő „modellként”, aki felké-
szült arra, hogy életének bármely
pillanatában előfordulhat, hogy
szembe találja magát egy potenci-
ális „modellkövetővel”. A másik
oldalon pedig nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy ugyancsak
bármikor találkozhatunk olyan
modellekkel, akik számunkra je-
lentenek követendő mintát.

Mivel a személyiségünk, amely
sosem lesz tökéletes – mint aho-
gyan Istenen kívül semmi sem le-
het az –, egész életünkön át formá-
lódik, ezért folyamatosan készen
kell lennünk arra, hogy észreve-
gyük azokat az embereket, akiket
Isten azért küld mellénk, hogy vi-
lágítsanak nekünk. Ugyan akkor
arra is készen kell állnunk, amikor
minket használ arra Isten, hogy
másoknak világítsunk az ő dicső-
ségére. Így változtathatjuk meg a
világot jó cselekedeteinkkel, pél-
damutatásunkkal vagy a jó példa
átvételével mi, megváltott embe-
rek a mentálhigiénia (lelki egész -
ség) szemszögéből. Nagy kivált-
ság ez. Akik élnek vele, azok fog-
ják megtapasztalni.

Murányi Anita

(Folytatás az előző oldalról)
várták a hatalom emberei, és annak
rendje-módja szerint el is vitték. Há-
rom nap is beletelt, mire hazajött nagy
kék foltokkal az arcán. Amint belépett
az ajtón, öreganyám a nyakába borult,
és csendes könnyei kezdtek hullani,
mint a csillagok augusztusi éjszakán.
Majd kibontakozván az ölelésből öreg-
anyám kötényével itatta fel maradék
könnyeit, és így szólt:

– Ezekhez a kék foltokhoz vehet
szalmakalapot. 

Mire öregapám:
– Igaz, a kékhez megy az arany

színe...
Aznap, mikor a nap is belevörösö-

dött a napi fáradozásba, alábukott a
hegyek mögé, hogy elvigye a fényt
máshová, nem lankadva nagy időktől
fogva. Amikor a csillagok is teleszik-
rázták az eget, öregapám kiült mellém
a padra, megtömte pipáját, és bölcs
lassúsággal kezdte eregetni a füstöt.

Tele voltam kérdésekkel, de hagytam a
csendet, hadd rendezze a fontosat.
Majd végül megkérdeztem:

– Tata, mi a legfontosabb az élet-
ben?

– A szeretet, a hit, a becsület, a tisz-
ta magyar beszéd – válaszolta.

– Nem a hit az első? – kérdeztem.
– A hit is szeretetből van, fiam,

mert a szeretet mindig talál utat a ra-
gyogáshoz. 

– ?
– A szeretet erősebb, mint a nap,

mert a szeretet soha nem vet árnyékot.
– És miért terítetted a vásznat a ke-

resztre? – kérdeztem.
– Mert a nemzet sorsa Krisztus vál-

lán nyugszik, mint ahogy a miénk is.
Majd öregapám ölében aludtam el,

és álmomban láttam az ország háza
előtt lobogni a nagy piros-fehér-zöld
vásznat. Az üzenet megérkezett. 

Kelemen Szabolcs Alpár

2016. július 17-én, vasárnap dél -
előtt a borongós idő ellenére szívme-
lengető istentiszteleti alkalomra ké-
szült gyülekezetünk.

Három fehérruhás állt a hullámsír-
ba, kifejezve ezzel Krisztus mellett ho-
zott döntésüket és elkötelezettségüket.
Mindhárman hívő családba születtek,
ami nagy segítség volt számukra az
élet útjára való eljutáshoz, de felismer-
ték, hogy ez egyedül nem elegendő. If-
júkoruk ellenére más-más nehézségek
és körülmények leküzdése után jutot-
tak el a Krisztussal való személyes ta-
lálkozásra.

Isten üzenetét Vass Zoltán lelkész-
gyakornok testvér hirdette a Róma

8,14–17 igék alapján, igehirdetésének
ezt a címet adva: „Üdvözlet a család-
ban”. Kifejtette, hogy Isten szeretetén
és kegyelmén keresztül nagycsaládot
örökölnek azok, akik Krisztuséi lesz-
nek Isten gyermekeként. Amikor jön a
kísértés, szenvedés, nem egyedül kell
szenvedni, hanem Krisztussal.

A bemerítés szolgálatát Horváth
Zsolt lelkipásztor végezte. A kézrátéte-
les imádságok után gyülekezetünk és
a családok nevében hangzottak kö-
szöntések, hiszen öröm van a menny-
ben, a gyülekezetben és családjaink-
ban is. A Teremtő őrizze ifjú testvére-
ink életét egészen a célig!

Sz. László

háromszoros öröm Ócsán
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Életének 65. évében elhunyt Füre-
di Kamilla misszionárius, aki hosszú
évtizedekig szolgált az afrikai Sierra
Leonéban. Alig egy hónappal halála
előtt a Baptista Rádió Mozaik című
műsorának vendége volt, ahol Meré-
nyi Zoltán műsorvezető kérdezte be-
tegségéről, szolgálatáról, terveiről.
Akkor még optimistán tekintett a jö-
vő felé, és tervei között szerepelt,
hogy visszatér Afrikába szeretett ba-
rátai, gyülekezete és kecskéi közé.
Az Úrnak más terve volt Füredi test-
vérnővel, hazahívta a mennyei hazá-
ba. A rádióban elhangzott utolsó in-
terjú rövidített változatát olvashat-
juk itt.

– Először is szeretném megkérdezni:
hogy vagy? Javul-e az egészségi állapo-
tod?

– Hála a Mindenhatónak, sokkal
jobban vagyok, mint amikor haza-
jöttem Afrikából, mert akkor életve-
szélyben voltam. Kiderült, hogy leu-
kémiában szenvedek már évek óta,
csak eddig nem tudtuk. Azóta több
kemoterápiás kezelést kaptam. Job-
ban vagyok, de sajnos nem annyira
jól, hogy vissza tudnék menni Sierra
Leonéba. 

– Hogyan kaptál elhívást a missziós
szolgálatra?

– Kilencéves voltam, amikor
megtértem. Jártam a kispesti gyüle-
kezetbe, ahol volt egy idős néni,
akinek voltak kis füzetecskéi misz-
szionáriusokról. Már akkor megfo-
galmazódott bennem, hogy én is
misszionárius szeretnék lenni. Ti -
zen öt éves koromban, szüleim halá-
la után bemerítkeztem. Nagyon jó
közösség volt akkoriban Kispesten,
sokat tanulhattam, hogyan kell meg-
osztanunk a bizonyságtételünket
másokkal. Az érettségi után teológi-
át szerettem volna tanulni, de a lel-
kipásztorom tanácsára inkább szak-
mát tanultam. Néhány évtizednek el
kellett telnie, míg végül eljutottam a
misszióba.

– Véleményed szerint az elhívás mel-
lett milyen feltételek szükségesek ahhoz,
hogy valakiből misszionárius legyen?

– Mindenképpen szükséges az el-
hívás. Az én életemben is Isten több-
ször megerősített abban, hogy ne-
kem misszionáriusnak kell lennem.
Mikor például elbizonytalanodtam,
kaptam egy álmot, amelyben angya-
lokat láttam, akik bátorítottak arra,
hogy tegyem meg a szükséges lé-
pést. Ezek mellett viszont nagyon
fontos, hogy a misszionárius felmér-

je a szolgálat árát. Nem könnyű a
missziói munka, sok nehézséggel,
veszéllyel, szenvedéssel jár együtt.
Ezt én is átgondoltam, és többször
kimondtam, hogy ezzel együtt válla-
lom. Az első elbizonytalanodásom
akkor volt, amikor Afrika földjére
léptem. Mikor Szenegálban át kellett
szállnom a Freetownba tartó gépre,
egy hosszú aszfaltos úton kellett át-
gyalogolnom 55 fokos hőségben.
Akkor megkérdeztem az Urat: Te
tényleg ide küldesz? Aztán elgon-
doltam, hogy az afrikaiak sem sétál-
nak délután három órakor a tűző na-
pon. Később időről időre újból dön-
tést kellett hoznom, hogy folytatni
akarom-e. Elmondtam többször az
Úrnak: amit meg tudok csinálni, azt
megcsinálom, amit vállalni tudok,
azt vállalom, ha nem megy, akkor te
továbbviszed majd. Az én erőm, a
képességeim végesek, de hát a misz-
szió az nem is az én ügyem, hanem
az Úré. Nekem csak kiváltság, hogy
benne lehetek.

– Miért pont Sierra Leonéba mentél?
– Nem volt más lehetőségem. A

nyolcvanas években még nem volt
egyszerű. Sierra Leonét baráti or-
szágnak tartották, és angol nyelven
kellett szolgálni. 

– A 90-es években polgárháború súj-
totta Sierra Leonét. Hogyan élted ezt
meg?

– 1987-ben kezdtem a szolgálato-
mat, akkor még békés volt az ország,
de néhány évvel később háború tört
ki. Az utcákon katonák, fegyveresek
voltak, az állami vezetőket kivégez-
ték. Az idő előrehaladtával egyre vé-
resebb volt a polgárháború. Szinte
nem akartuk elhinni, hogy embere-
ket csonkítottak meg, másokat élve
eltemetnek, a katonai autókat levá-
gott kezekkel díszítik. 1995-ben
olyan méreteket öltött a háború,
hogy néhány misszionárius kivételé-
vel hazaküldtek bennünket.

Utolsó interjú Füredi Kamilla misszionáriussal

Azt ígérte az Úr, hogy bölccsé
tesz, ha kérem. Semmi előfeltétele
nem volt. Megtanít azon az úton jár-
ni, amely neki kedves...

Ezekben a napokban történt,
hogy keresztény könyvtáram kinőt-
te már a lakásomat. A lányom arra
tanít, hogy ne őrizgessek olyasmit,
amihez tudom, hogy már nem fo-
gok nyúlni, talán sose, másnak még
áldás lehet. Így hát a könyvtáram
4/5 részét kigyűjtöttem, és a
Facebookon felajánlottam, hogy aki
kéri, viheti. Többen is jelentkeztek,
de az volt a kérésem, hogy dobozt
hozzanak, mert azzal nem rendelke-
zem. Aztán mégis dobozszükségbe
kerültem, mert szortíroznom kellett,
hogy melyik kupac melyik gyüleke-
zetbe megy...

Éppen a piacról jöttem és húz-
tam magam után a kerekes bevásár-
lókocsimat jó sok súllyal. Egyszer
csak megláttam két nagyobb do-
bozt kitéve, és megdobbant a szí-
vem. Ez az! Szerintem az Úr tette
ide ezeket nekem. Köszönöm! Na,
akkor meg vinnem kell! De ho-
gyan? Annyi emberi bölcsességem
még volt, hogy egyiket a másikba
tettem keresztbe, de amikor meg-
fogtam, pár lépés után a súlyánál
fogva mindig kicsúszott a kezem-
ből. Na, hogy érek ezzel haza? Ho-
gyan tornázom fel magam a villa-
mosra, hiszen a dobozok nélkül se
könnyű. A megállóig még csak el-
elegyengettem magam többszörös
megállással, aztán szétnéztem.

Egy fiatalember ácsorgott ott ve-
lem. Őt kértem meg, hogy segítsen
felszállni. Boldogan meg is tette. El-
mondta, hogy szociálismunkás-
vizsgán volt, és a gyakorlata is jól si-
került. Hát, szerintem most tette fel
rá a koronát, mert ez az igazi gya-
korlat, hogy nekem most ilyen ked-
vesen segít – feleltem. Elmosolyod-
tunk. Lefelé megint más fogta meg a
dobozokat. Ott álltam a megálló-
ban, és biztos voltam abban, hogy
nem az aluljáró lépcsőin fogok buk-
dácsolni, inkább körbemegyek a té-
ren. De az meg egy csomó gyalog-
lást jelentett a csúszkálós dobozok-
kal. Mit tegyek? Akkor jutott
eszembe ez az ígérete az Úrnak:
bölccsé teszlek! Máris reppent az
ima az Úr elé, és egyszer csak az a

(Folytatás a következő oldalon)

Hihetetlen történetek
Semmiségek?
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– A közelmúltban ebolajárvány súj-
totta az országot. Mit tapasztaltál eb-
ből?

– Ebolásokkal nem találkoztam,
de hozzátartozókkal igen. A gyüle-
kezetünkből is megbetegedtek néhá-
nyan, akiket próbáltunk támogatni.
A Baptista Szeretetszolgálat is sokat
segített. Egészen a kis falukig sike-
rült adományt vinni.

– Miből állt a szolgálatod Afriká-
ban?

– Először egy kis kórházban dol-
goztam. Malária elleni gyógyszere-
ket adtunk a betegeknek. Mellette
egy kis gyülekezetben a gyermekek-
kel foglalkoztam. A kórház verandá-
ján beszélgettem, játszottam a gyere-
kekkel mindennap. A második év-
ben kerültem a fővárosba, ahol a női
köröket látogattam és lelkigondoz -
tam. A második missziós utamon
megbíztak egy bibliaiskola vezetésé-
vel. Sok lelkipásztor szolgált min-
denfajta végzettség nélkül. Őket
gyűjtöttük össze és képeztük. A tan-
folyamok között pedig látogattam a
tanulókat. Gyülekezetben is szol-
gáltam. Két fővárosi gyülekezet
plántálásánál segédkeztem. Az
egyik gyülekezet lelkipásztora az a
Titus testvér, aki a közelmúltban
Magyarországon is járt. Ma már 150
tagú az a közösség. 

– Egy kicsit afrikaivá váltál?
– Nem lehet afrikaivá válni. A fe-

hér ember mindig idegen marad az
afrikainak. Úgy is neveztek minket,
hogy poto, vagyis kívülálló. 

– Vannak-e örömeid a szolgálatban?
– Mindig nagy öröm volt, amikor

egy két-három éves turnus után 15-
20 hallgató végzett a bibliaiskolánk-
ban. A diplomaosztók mindig nagy
ünnepnek számítottak. Felemelő
volt az is, amikor az a gyülekezet,
amelyikről beszéltem, imaházat épí-
tett. Aztán egy általános iskolát is
alapítottunk, ahol hívő oktatást tar-
tottunk. Sok muszlim háttérből érke-
ző gyerek lett keresztény ebben az
iskolában. Az iskola mellett gyüle-
kezet is alakult. Nem mindent én
csináltam, de részese lehettem.

– Szeretnél-e visszamenni Sierra Le-
onéba?

– Nem gondoltam volna, hogy
ennyire beteg vagyok. Éreztem a
nyirokcsomó-daganatot. Egyik or-
vos azt gondolta, hogy egy olyan be-
tegségem van, amit egy légy terjeszt,
biopsziára küldtek, és ott derült ki a
leukémiám. Onnan egyenesen a re-
pülőtérre küldtek, hogy Magyaror-
szágon kapjak kezelést. Én úgy men-
tem el a házamból, hogy csak né-
hány pulóvert vittem magammal.
Mindenem ott maradt. Nem búcsúz-
tam el a kis állataimtól sem, a kutyá-
imtól, macskáimtól, kecskéimtől.
Nagyon örülnék, ha nem egyedül
kellene visszatérnem, hanem lenne
egy utódom, aki átveszi tőlem a
szolgálatot, aki kész vállalni a kihí-
vásokat, veszélyeket, a gyakori köl-
tözést.

Lejegyezte: 
Merényi Zoltán

Megváltónk szavakban és tet-
tekben is megmutatkozó, a legki-
sebbet is befogadó szeretete min-
den bibliaolvasó előtt ismert: 

„Aki az ilyen kisgyermekek közül
egyet is befogad az én nevemért, az en-
gem fogad be; és aki engem befogad, az
nem engem fogad be, hanem azt, aki

engem elküldött.” (Mk
9,33–37) 

Ez a jól ismert jézu-
si mondat állt a július
24-i gyermekbemuta-
tás középpontjában,
amikor Felföldi Tamás
és Emese harmadik
gyermeke, Eliz fölött
imádkoztunk Urunk
áldásáért. 

Az örömteli alkal-
mon gyülekezetünk
lelkipásztora igei gon-
dolatokkal, a bibliakö-

rösök énekkel köszöntötték a csalá-
dot; az igehirdetés szolgálatát pedig
e délelőttön Eliz egyik nagybátyja,
Simon András aradi lelkipásztor vé-
gezte. 

Kívánjuk, hogy Urunk áldó je-
lenléte töltse be a család életét!

Kattáv

Gyermekbemutatás Gödöllőn

gondolatom támadt, hogy az alsó
doboz visszahajtott oldala alá tusz-
koljam be az ujjaimat.

Meg is próbáltam, és csodák cso-
dája, működött a dolog! Ujjpercei-
met visszahajtva nehezen, de mégis
biztonságosan tartottam a nagy do-
bozokat, és boldogan indultam ve-
lük hazafelé. Meg is érkeztem öröm-
mel és bölcsességgel telten. Nem
győztem megköszönni!

Hasonló örömmel távoztam a
fogorvostól is pont ezen a héten. Ko-
rábban iszonyúan begyulladt a fo-
gam, és bizony a nemkívánatos da-
gadások és érzékenységek után
csak is tíz nap múlva kaptam idő-
pontot a fogorvostól. Rágni nem
tudtam. Fájt a fülem, a szemem és a
nyakam is. Olykor azt éreztem,
hogy csillagokat látok! Koromnál
fogva van egy fogpótlásom is, és
mindez pont alatta mutatkozott.

El voltam készülve a legrosz-
szabbra, hogy most aztán szét kell
kapni a számat. Húzás, kezelések...
sok minden. Eszembe jutott, hogy
ez még egy hónapos tortúra is lehet,
és mi lesz velem, hiszen vasárnap
prédikálok délelőtt és délután is ab-
ban a gyülekezetben, ahová már
nyolc éve hívnak rendszeresen. Rá-
adásul a polgármesterrel fogok ebé-
delni, mert egyik Békehírnök-cik-
kem nyomán találkozni, beszélgetni
kívánt velem. Most mi lesz? Hogy
oldom én ezt meg? Lecsiszolt fogak-
kal nem lehet sokat beszélni, mert a
levegővétel is irtó fájdalmas. Mit fo-
gok enni? Tejbepapit? – özönlöttek a
kérdések bennem, de aztán úgy
döntöttem, hogy mindezt az Úrra
bízom, már csak azért is, mert én
semmit sem tudtam tenni az ügy-
ben. És jól tettem. Kiderült egy ál-
dott röntgenből, hogy a fogaimmal
semmi baj, csupán a fogíny gyulladt
be. Kaptam ecsetelőt és gyulladás-
csökkentőt, és már mehettem is. El
se tudom mondani, hogy mennyire
boldog voltam. Amikor a kámforos
ecsetelőt használom, mindig hálám
száll az Úrhoz: elszállt a gondom,
mint a kámfor!

Hogy ezek nem nagy csodák,
mondhatni semmiségek? Nekem,
aki mindezt átélte, azok voltak! –
hisz immár nyugodtan mehettem a
„dolgomra”. S higgyük el, hogy az
élet a semmiségekből áll össze, és
ritkán jön nagy horderejű dolog. Ha
csak arra figyelünk, bajban leszünk.

Salyámosy Éva

(Folytatás az előző oldalról)
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Az első bérletes előadásunk
kapujában, mint megannyi fiatal,
mi is kifejezetten kritikus szem-
mel tekintettünk a színházra. Mi-
kor megérkeztünk, egy számunk-
ra idegen környezetbe csöppen-
tünk, ahol mindent távolinak
éreztünk magunk körül. „Szín -
házszüzekként” foglaltuk el he-
lyünket, hogy megtekintsük Vö-
rösmarty Csongor és Tündéjét, a bol-
dogságkeresés drámáját.

Amint a műsor elkezdődött, né-
ma csend lett úrrá rajtunk... és egy
szemvillanás alatt az előadás végé-
hez repített minket a csodálkozás...
előítéleteink azonnal elillantak, ki-
fejezetten erős, kellemes érzéseink
támadtak... A fiatal színészpalánták
olyan világba repítettek el minket,
ahol még nem jártunk, amire min-
dig rossz szemmel néztünk... Mi
barbárok... Nem tudtuk hova is
tenni ezt az inverz érzést, de min-
denképpen jó útra térítette a szóra-
kozások medrében patakzó éle-
tünk vizét...

Szabó Magda Az ajtó című művé-
nek színpadi adaptációja volt a kö-
vetkező állomásunk. Ez az előadás
is a Víg Kamaraszínházban várt
ránk. Második alkalommal már
nem tűnt idegennek a hely egyetlen
szeglete sem. Úgy érkeztünk, hogy
most majd talán sikerül felfognunk,
mit is érzünk a színházzal kapcso-
latban. A magával ragadó történet
Magda és Emerenc különös, mégis
szoros kapcsolatáról, és a kitűnő
előadás kéz a kézben jártak, így is-
mételten alulmaradtunk érzéseink-
kel szemben... Reméltük, hogy ez
másként lesz legközelebb...

(Folytatás a következő oldalon)

Az alábbi ismertető 2016. július
2-án hangzott e Budapesten, a Mű-
vészetek Palotájában, a Református
énekek koncertsorozat XV. alkal-
mán.

„Uram, te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékről nemzedékre, öröktől fogva
mindörökké te vagy Isten!”

Testvéreim! Hölgyeim és Uraim!

Hamarosan felcsendülnek a 90.
bibliai zsoltár szavai Gárdonyi Zoltán
megzenésítésében, akinek 110. szü-
letés- és 30. halálévfordulóját ünne-
peljük idén. Ha emlékeim között
megkeresem őt mint szeretve tisztelt
egykori zeneakadémiai professzoro-
mat, elém rajzolódik magas, vékony
termete, intellektuálisan tiszta tekin-
tete, szelíden tekintélyt parancsoló
egyénisége. Összhangzattan-, for-
matan-, ellenpontóráin hamar kide-
rült kivételesen nagy tudása. 

Mi, tanítványai, meggyőződhet-
tünk rendkívüli zenetörténeti felké-
szültségéről. A tanítandó anyagot a
zongorán sok esetben emlékezetből,
gazdagon illusztrálta. Tanítása vilá-
gos, lényegre törő, számonkérése ki-
számíthatóan következetes volt. 

Gárdonyi Zoltán zeneszerző pro-
fesszor, zenetudós, egyházzenész
1906. április 25-én született Buda-
pesten. Édesapjától, Gárdonyi Albert-
től – aki korának neves történésze
volt – humán műveltségét, édesany-
jától, Weigl Máriától – aki Bartók Béla
évfolyamtársa volt a Zeneakadémi-
án a Liszt-tanítvány Thomán István
osztályában – zenei tehetségét örö-
költe. A korengedményes érettségi
után már 1923-ban Kodály növendé-
ke lett a Zeneakadémián zeneszer-
zés szakon.

Gárdonyi Zoltánnak nemcsak ze-
neszerzői, hanem zenetudományi
pályáját is Kodály indította el, aki-
nek javaslatára készítette el Berlin-
ben a doktori disszertációját Die
unga rischen Stileingentümlichkeiten in
den musikalischen Werken Franz Liszts
(Magyar stílussajátosságok Liszt Fe-
renc műveiben) címmel. Ekkor a
berlini Hochschule für Musik neves
zeneszerző professzorának, Paul
Hindemithnek lehetett tanítványa.

Hazatérve 1931-ben a gazdag
életpálya Sopronban indul el. Tíz
különlegesen termékeny esztendő
eseményeit őrzi a krónika: vezényle-
tével elhangzik Liszt Szent Erzsébet

legendája című oratóriuma, orgona-
koncerten Bach G-dúr fantáziáját
játssza, zongoristaként Beethoven,
Schumann, Brahms kamaraműveinek
előadásában vesz részt, előadásokat
tart a magyar zene megújhodásáról,
Bartókról, Kodályról, a francia zené-
ről és egyebekről, karmester Fischer
Annie és Zathureczky Ede zenekari
szólóestjein. Mindezek mellett alkal-
mazást kap a soproni evangélikus
Tanítóképző Intézetben, munkál-
kodva a kántorképzés jól szervezett
területén. Ebben az időben sorra
születnek első jelentős kompozíciói.

1942-ben feleségül veszi Walra -
benstein (Bujdosó) Ilonát, aki szintén
Kodály-tanítványként szerez ének-
tanári és karvezetői diplomát. 

Két gyermekük születik, Hajna és
Zsolt, mindketten elismert, rangos
zenészek. Zsolt, mint a Würzburgi
Zeneakadémia nyugalmazott pro-
fesszora, hűséggel ápolja, egyszers-
mind méltó módon folytatja, viszi
tovább édesapja zenei örökségét.
Apa és fia a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében a napok-
ban kapta meg a Magyar Örökség
kitüntetést.

Gárdonyi Zoltán 1945-ben Za -
lánffy Aladár javaslata alapján megbí-
zást nyer a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola protestáns egyházze-
nei tanszékének vezetésére. Három
esztendő után a szépen fejlődő tan-
szakot megszüntetik. 1949-től Gár-
donyi professzor elvállalja a Buda-
pesti Református Teológiai Akadé-
mián az egyházi ének-zene tanítását.
Ez az időszak az akkor korszakalko-
tóan új magyar református gyüleke-
zeti énekeskönyv születésének ideje,
amelynek különösen új dicséret-
anyaga a mester zeneszerzői inven-
ciójára akkor, de a későbbiekben is
lelkesítően hatott.

Sokoldalú egyházzenei tevékeny-
ségét hosszan sorolhatjuk: reformá-
tus, evangélikus, baptista kórusoktól
egyre-másra kapja a felkéréseket kó-
rusművek komponálására, elvállalja
a Református korálkönyv szerkesztőbi-
zottságának vezetését, meghívott
szakértőként részt vesz 1957-ben az
evangélikus gyülekezeti énekes-
könyv új kiadásának zenei előkészí-
tésében. Mint a Debreceni Reformá-
tus Kollégiumban rendszeresített
nyári kántorképző tanfolyamok ta-
nulmányi vezetője, munkatársaival
együtt összeállítja az Egyházzenei ve-
zérfonal című tanfolyami jegyzetet.

Impressziók 
a nézőtérről…

Református énekek a Müpában
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A harmadik előadás egy régi,
„kopásképtelen” klasszikus volt,
Shakespeare-től a Rómeó és Júlia. Az
előadással kapcsolatos célunk a régi
volt, de a helyszín más. A Csokonai
Színház fogadott minket, amely a
maga csodájával azonnal magával
ragadta az embert. Szinte le sem
tudtuk venni szemünket a különbö-
ző mintákról, vonalakról, a patinás
enteriőrről... A miliő mindaddig
megtette a hatását, míg el nem kez-
dődött az előadás. A hihetetlen mű-
sor, a Varró Dániel-féle friss fordítás,
a szerethető karakterek és az őket
alakító színészek megmutatták, mi-
ről is maradtunk le „színház boj -
kottal” eltelt éveink alatt... A hely-
szín idilli, az előadás pedig kétség-
kívül jó és magával ragadó volt...

A negyedik alkalommal már
csak szórakozni szerettünk volna.
Nem próbálkoztunk megérteni
semmit, csak hagytuk, hogy egy
szép estével tegyenek minket gaz-
dagabbá... A Made in Hungária kö-
vetkezett. Szinte az első pillanattól
táncra késztette az ember lábát, ke-
zét, szívét, lelkét... Az előadás talán
a legjobb volt a négy közül, de szá-
munkra mind egy külön csoda volt.
Mindet élveztük és ismét élvez-
nénk. A művek, a színészek és a
színház egy olyan fúziót alkottak,
amely arra készteti az embert, hogy
kívánja, hogy szeresse... Mi biztos
vissza fogunk még térni egy-egy
előadásra, hisz a színház lélegzetel-
állító légköre nem engedi az embert
szabadulni!

Szilágyi Péter
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű

Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola, 13. N

(Folytatás az előző oldalról)
1946-tól Gárdonyi Zoltán 28 esz-

tendőn át volt a Zeneakadémia leg-
több tárgyat tanító professzora. Tan-
könyvei Bach kompozíciós techni-
kájáról a mai zeneelmélet tantárgy
számára is alapmunkák. A kasseli
Bärenreiter kiadó felkérésére ő ké-
szíti el az új Liszt-összkiadás terve-
zetét, elindítva a kötetek megjelené-
sét. Tanítványai soraiból került ki a
magyar zeneélet számos közismert
személyisége.

Gárdonyi Zoltán, ahogy a legna-
gyobb zeneszerzőink is teszik, peda-
gógiai céllal írt a kezdő hangszerta-
nulók számára – de hivatásosoknak
is – koncertdarabokat. Ezek közül
kiemelkednek az orgonára írt kom-
pozíciók, amelyek a magyar zene-
történet legjelentősebb darabjai a
műfajban. Születtek bibliai szöve-
gekre könnyű kánonok, két- és há-
romszólamú homofón énekfeldolgo-
zások a kisebb gyülekezeti kórusok-
nak, de számon tartunk klasszikus
magyar költők verseire komponált
nagyszabású vegyeskarokat, vagy
zenekari, netán orgonakíséretes kis-
oratóriumokat is. Húsznál is több
művet írt és dedikált a Kalocsay Fe-
renc vezette fóti református gyüleke-
zeti kórusnak, amely időközben fel-
vette a nevét.

Kiváltságnak tartom, hogy kóru-
som, a debreceni Kántus több nagy-
szabású darabot kért és kapott tőle,
amelyeknek ősbemutatói is koncert-
jeinken történtek. Ilyen az Élet és bé-
kesség, a Memento című gályarab-
kantáta, a Bethlen Gábor éneke, az
Epigramma Kodály Zoltán emlékére és
egyebek.

Gárdonyi Zoltánt nem volt haj-
landó elfogadni saját kora, mivel sok
kortárs zeneszerzővel ellentétben
nem állt be a Hivatal által elvárt ide-
ológusok sorába. Őszinte véleménye
nem tetszett kora mindenható meg-
mondó embereinek: „A művészet jö-
vőjét nem az elméletek, hanem az új
műalkotások jelzik, s az elméletnek
azokhoz kell igazodnia!... De először
jöjjenek a remekművek!” Amikor a
’70-es években Gárdonyi Hajna friss
diplomásként a Magyar Rádióban
kapott állást, megrökönyödve ta-
pasztalta a Gárdonyi-művek karton-
jain olvasható felírást: „Évente leg-
feljebb egyszer sugározható!”

Végezetül egy személyes élmé-
nyemet szeretném Önökkel megosz-
tani: 

1986 júniusában a Kántussal
hosszú hangversenykörutat tettünk
az akkori Német Szövetségi Köztár-
saságban. Turnénk utolsó koncert-

helyszíne a Bodeni-tó partjánál a fes-
tői Kostanz városának katedrálisa
volt, ahol egy nemzetközi ökumeni-
kus koncertnek voltunk a magyar
református közreműködői. Nem
sokkal szolgálatunk előtt érkezett a
drága mester halálhíre. Megmon-
dom őszintén, tartottam tőle, hogy
hatása alá kerülünk a szomorú ese-
ménynek. A 23. zsoltárát („Az Úr az
én pásztorom, nem szűkölködöm”)
énekeltük. Az első ütemek alatt még
sikerült erőseknek maradnunk. A
középső szakasznál („Még ha a halál
árnyékának völgyében járok is, nem
félek a gonosztól, mert Te velem
vagy. A Te vessződ és botod, azok vi-
gasztalnak engem”) döbbenten vet-
tem észre, hogy egyre többen hagy-
ják abba az éneklést, mert nem jön
hang a torkukra. Az utolsó mondat-
nál („Az Úr házában lakozom hosz-
szú ideig”) már én sem tudtam tar-
tani magam. Pedig egy kiszélesedő,
építkező, fényes C-dúr befejezést
kellett volna megformálnunk. 

Csupán arra emlékszem, hogy
igyekeztünk gyorsan befejezni a
zsoltárt, hogy aztán a padokba beül-
ve elengedhessük zokogásunkat.
Rám szakadt a csoda: a zeneszerző,
amíg tart földi élete, alkot. Szöveget
választ, tehetségével, lelkével ki-
bontja, feldúsítja, kottafejekbe rögzí-
ti elképzeléseit az örökkévalóság
számára. Az utókor, a mindenkori
kórus a karnagy segítségével felfe-
dezi a partitúrát, kifürkészve a kom-
ponista szándékát. Legjobb tudása
szerint, de szent alázattal újra meg
újra hangzó életre keltheti a zene-
szerző üzenetét. Nagy ajándék, hogy
ezt a csodát karnagyként számtalan-
szor átélhettem.

Amikor a Kántus emlékkönyvét
megnyitottuk, professzor urat kér-
tem, ő írjon bele elsőként. Egy epig-
ramma méretű, kottás remekművet
kaptunk tőle útravalóul. Egy kétszó-
lamú kánont alsó kvartválasszal. A
szöveg két egybeszerkesztett bibliai
vers: 

„Ne félj, csak higgy! Mert nem
csüggedésnek lelkét adta nékünk az
Isten, hanem erőnek és szeretetnek
és józanságnak lelkét.” 

A kicsi kompozíció egyszerre vi-
seli magán a tökéletes klasszikus
szerkesztést és a kodályi képfestő
művészet kifejező megvalósítását.
Minden szava számunkra üzenet. 

A mai s az elkövetkező nemzedé-
keknek pedig örök érvényű bátorí-
tás, testamentum.

Berkesi Sándor
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Szegedi Tiva-
dar 1945. június
12-én született
Szegedi Ferenc lel-
kipásztor és Stei-
ner Ida második
gyermekeként.
Debrecenben ne-
velkedett, mivel
édesapja ez idő-
ben ott szolgált.

16 évesen a
pestimrei gyülekezetbe kerültek, ahol
a szülők böjtölve imádkoztak négy
gyermekük megtéréséért.

1961-ben Isten nagy csodájaként
Erika, Tivadar, Ildikó és Viola is átélték
Isten őket megszólító szeretetét. Mi -
után rácsodálkoztak arra, hogy milyen
örömöt ad Isten valódi közelsége, el-
kezdték keresni az alkalmat, hogy má-
soknak is elmondják azt. 

Szép énekhangjuk, összeforrott kö-
zösségük miatt gyakran hívták őket az
ország különböző gyülekezeteibe. Az
ének után eleven, őszinte módon be-
szélték el átéléseiket. 

Tivadar már ebben az időben is
tudta, hogy az Urat akarja szolgálni,
de a módjáról még nem volt bizonyos-
sága. Így az érettségi, majd a főiskola
elvégzése után gyártástechnológus
üzemmérnökként helyezkedett el.

1967 elejétől 1968 végéig sorkato-
nának vonult. Ez idő alatt megszűnt
édesapja lelkipásztori munkája, mert a
fennálló rendszer megbízhatatlannak
minősítette. 

A pestlőrinci gyülekezetben talál-
tak befogadást, ahol az ifjúsági csoport
vezetését Tivadarra bízták. Ebben az
időben kapott elhívást a cigányok kö-
zötti munkára. Polgári állása mellett
szabadidejében barátjával, Köves Gá-
borral utaztak le vidékre, és keresték
azokat a családokat, akik fogékonysá-
got mutattak Isten szeretete iránt. Volt,
ahonnan a rendőrség kitiltotta őket, de
máshol Isten utat nyitott.

1973-ban megnősült, felesége,
Bar tha Zsuzsanna református gyüle-
kezetben tért meg. Az évek során há-
rom gyermekkel ajándékozta meg
őket Isten: Balázzsal, Teodórával és Ka-
talinnal.

1983-ban, 38 évesen, fontos fordu-
lat következett életében. Egy komoly
autóbalesetet szenvedett, amiben Isten
különös módon megőrizte. Isten ezen
keresztül hívta el őt a szolgálatba, amit
örömmel fogadott.

Jelentkezett az egyház elnökségé-
nél, és feltárta elhívását. Olyan lel-
kész nélküli körzetbe akart menni,

ahol cigány emberek közé is könnyen
eljuthat. 

1985-ben Kiskunhalason és körze-
tében állt szolgálatba. Beszámolt róla,
hogy amikor biciklivel járta az utcákat
magyar és cigány embereket látogat-
va, mindig nagyon boldog volt. Mind-
három gyermeke ebben az időszakban
döntött Isten mellett.

1997-től a Budapest, rákoshegyi
gyülekezetben szolgált. Szíve tovább-
ra sem szűnt meg égni az elveszette-
kért. A gyülekezetben végzett sokrétű
munka mellett kapcsolatot épített a ne-
héz helyzetben lévőkkel, a mások sze-
mében egyszerűekkel, elnyomottak-
kal, akik felé Isten küldte sok éve:

„Mentsd meg azokat, akiket halálra
visznek, akik a megöletésre tántorognak.”
(Péld 24,11–12)

Így rendszeresen járt Szabolcs me-
gyébe Szatmárcsekére, utóbb Vajára
is, hogy a cigányok között munkál-
kodjon. 

2011-ben a Vajai Baptista Gyüleke-
zet hívta meg pásztorának.

Ezt a munkát végezte egészen 2015
decemberében kezdődő, majd egyre
súlyosbodó betegségéig. Nyolc hóna-
pig tartó szenvedéssel teli időszak kö-
vetkezett el számára. Egyre fogyó ere-
jével is igyekezett kifejezni, hogy je-
lentős átértékelődések mentek végbe
benne. Legjobban a kegyelem tényét
emelte ki. Minden megnyilvánulásá-
ban erről szólt. Amikor saját temetésé-
re készülve instrukciókat adott, akkor
is azt kérte:

Ne Tivadarról és érdemekről, és ne
törvényről szóljon az alkalom, hanem
erőteljesen a kegyelemről! Hangozzék
az Isten örömüzenete!

Majd így szólt: „Hazavágyom az
atyai házba!”

Kínokkal teli úton, de végül 2016.
július 28-án hazaért! Élete sokak szá-
mára üzenet volt: hűségről és isten-
szeretetről szólt.

A temetési istentiszteletre 2016. au-
gusztus 6-án 11 órakor Pécelen, a Bap-
tista temetőben került sor, ahol Dobner
Győző és Cserés Attila lelkipásztorok
hirdették Isten kegyelmét. Majd a
rákoshegyi imaházban voltunk együtt,
hogy hálaadással emlékezzünk Tiva-
dar életére, szolgálatára.

Fáj az elválás, de Isten adja az ő vi-
gasztalását. Köszönjük, hogy ennek a
gazdag életnek részesei lehettünk, és
hálásak vagyunk mindazért az áldá-
sért, amivel rajta keresztül megajándé-
kozott a mi Urunk!

Szegediné Zsuzsa 
Szegedi Balázs

Szegedi tivadar (1945–2016)

A krónikások 1960-at írtak. Ti-
zenkét éves voltam. A Déli-Kár-
pátokba is elérkezett a nyár. Ak-
koriban Lupény városát hosszá-
ban átszelte a Zsil folyó, ami eső
után hangos mormolással futott
végig a városon.

Ezen az ominózus napon nem
esett, tikkasztó meleg volt. Ked-
vünk kerekedett a Zsil partján
tölteni a napot, és el is indultunk
otthonról ötön. Annuska nővé-
rem, Dániel öcsém, Ilonka unoka-
testvérem, Kató barátnőm és én.

Édesanyámtól csak a parkba
kérezkedtünk el, a szökőkúthoz.
Lupény központjában abban az
időben egy gyönyörű szép park
volt, közel az otthonunkhoz. Saj-
nos, mi nem a parkba igyekeztünk
azon a nevezetes napon, inkább
választottuk a Zsil folyót. Vittünk
magunkkal egy befőttes üveget.
Kb. 5 km gyaloglás után a Zsilban
kötöttünk ki. Alig vártuk, hogy a
hűsítő vízbe belegázoljunk. Elő-
ször csak a jobb part mentén gyűj-
tögettük a halaknak vélt békapo-
rontyokat, tettük üvegbe őket,
majd csalogatott a túlsó part, re-
mélve, hogy ott több halat fogunk. 

A többiek már megindultak
keresztül a vízen, amikor Dániel
beleejtette egyik cipőjét a vízbe.
(Dániel öcsém csak ötéves volt.)
Háttal voltam a többieknek, mert
a ruháinkat karoltam fel, hogy át-
vigyem. 

Egyszer csak nagy ordítást hal-
lok: A CIPŐ, A CIPŐ! – kiabálták.
Dániel cipőjét elvitte a víz, és el-
tűnt. Elkezdődött a keresés. Nagy
elkeseredetten kerestük, de hiába.
Az idő nagyon telt, már több órát
töltöttünk el kereséssel. Annuska
még egy halászt is megkérdezett,
aki nem messze halászott, hogy
nem fogott-e ki egy kis lakkcipőt?
A halász mogorván annyit mon-
dott, hogy ő nem cipőre halászik.
A nap lassan igyekezett nyugat-
nak. Mi minden fekete kőért leha-
joltunk, de becsapódva láttuk,
hogy csak egy kő az. Szörnyen fél-
tünk, hogy édesanyám alaposan
ellátja a bajunkat, Dániel sem jár-
hat csak fél cipővel. Csak sírtunk,
sírtunk, és kerestünk. Ekkor egy
mentő ötletem támadt. 

(Folytatás az utolsó oldalon)

Hihetetlen történetek
A cipő



2016. augusztus 21–28. BÉKEHÍRNÖK 263

Bé ke hír nök – a ma gyar or szá gi Bap tis ta egy ház he ti lap ja w Fe le lõs ki adó: Papp jános egy ház el nök w Fe le lõs szer kesz tõ: há ló gyu la w tör de -
 lõ szer kesz tõ: Papp Sza bolcs w w w Szer kesz tõ ség és ki adó hi va tal: 1068 Bu da pest Vi., Ben czúr u. 31. w te le fon: 352-9707/199 w Fax: 352-
9993/103 w e-mail: bekehirnok@baptist.hu w www.bekehirnok.baptist.hu w elõ fi ze tés és ter jesz tés (pos tá zás sal, pél dány szám mal kap cso la tos
ké ré sek-kér dé sek): 352-9993/113; szabo.agnes@baptist.hu w A Bé ke hír nök bank szám la szá ma: 11706016–22163851 w w w kéz ira tot nem õr -
zünk meg. lap zár ta hétfő es te, át fu tá si idõ há rom hét. A hir de té se ket meg je len tet jük, tar tal mu kért fe le lõs sé get vál lal ni nem tu dunk. w w wnyom -
ta tás: mátyus Bt. w te le fon: 29/367-945 w Fe le lõs ve ze tõ: mátyus gyu la w hU iSSn 0133–1256 w hU iSSn 1588–0117 (on-line) w ára: 200 Ft

„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

MADOCSA: Egy évvel férje ha-
lála után, június 13-án temettük
Baksai Józsefnét (sz. Zsidó Julian-
na), 89 évet kapott a Teremtőtől. Míg
ereje, egészsége engedte, szívügyé -
nek tekintette, hogy a szomszédjá-
ban lévő imaház és környéke tiszta,
rendezett legyen. A vendéglátásban
is mindig élen járt. Temetésén Vasadi
Teodor lelkipásztor és Durkó Albert
pünkösdi lelkipásztor szolgált.

RÁKOSSZENTMIHÁLy: Július
11-én, életének 76. évében szólítot-
ta haza Tóth Tihamér testvért a
mindenható Atya. Testvérünk fizi-
kailag már nagyon gyenge volt, de
lelkében készen várta a hazahívó
szót. Temetésén id. Kovács Géza ny.
lelkipásztor hirdette az igét, a sír-
kertben Asztalos Imre ny. lelkipász-
tor és Marton Zsolt helyi lelkipász-
tor szolgáltak.

wAz Ócsai Hajnalcsillag Baptista
Óvoda óvodapedagógust keres. Ér-
deklődni lehet Varga Katalin óvoda-
vezetőnél: 06-30-486-0884.

w Egy gyönyörű, fafaragott, tor-
nyos Packard harmónium eladó,
amely a Királyi udvari hangszer-
gyárban készült. A különleges régi-
ségnek számító hangszer 14 regisz-
teres, szívórendszerű. Az igazi mű-
alkotásnak számító harmóniumban
van egy „rejtett” kottatartó. Jó álla-
potban lévő, szép hangú. Ára: 250
ezer Ft. Érdeklődni lehet: Durkó
Anett (70/60-775-60).

h i r d e t é S e k

Füredi kamilla (1951–2016)

A Kispesti temetőkertben vet-
tünk végső búcsút Füredi Gabriella
Kamilla afrikai misszionáriustól
2016. július 29-én a feltámadás re-
ménységében.

Mindenekelőtt hálaadással tekin-
tettük végig Füredi Kamilla gazdag
életútját, amit kispesti gyülekezeté-
nek lelkipásztora, dr. Mészáros Kál-
mán, a baptista egyház korábbi elnö-
ke ismertetett.

A vigasztalás igéit Papp János, a
baptista egyház elnöke hirdette. A
határon túli magyar baptisták kép-
viseletében először Pardi Félix, az
erdélyi baptisták elnöke, majd dr.
Her jeczki Géza, az észak-amerikai
magyar baptisták alelnöke szólt. A
sírnál Durkó István missziói igazgató
hirdette a feltámadás igéit. Hálaadó
imádságban dr. Fazekas László cleve-
landi nyugalmazott lelkipásztor és
Győri Kornél, egyházunk korábbi fő-
titkára köszönte meg Istennek a Ka-
milla által végzett munka áldását.

A kispesti búcsúztató istentiszte-
lettel párhuzamosan az afrikai Sierra
Leonéban Makeni városában is tar-
tottak megemlékező istentiszteletet
Füredi Kamilla áldozatos életéért.
Felolvasásra kerültek Joseph Samuel
Fornah, az afrikai szövetség elnöké-
nek együttérző levele és Christoph
Haus, az Európai Baptista Misszió
főtitkárának megemlékező sorai.

A sírba helyezés megrendítő pil-
lanatai voltak, amikor Kamilla ko-
porsóját egy afrikai szemfedővel bo-
rították le, jelképezve ezzel egy Is-
tentől elhívott misszionárius válasz-
tott hazája és Afrika népe iránt érzett
szeretetét.

A hálaadás és reményteljes jövő-
be pillantás vigasztaló üzenete mel-
lett a budapesti gyülekezetek alkal-
mi énekkarának szolgálata emelte
lelki tekintetünket Isten eljövendő
országa felé. Soli Deo gloria!

Dr. Mészáros Kálmán

wNéha megkérdezem az Urat, vajon
azok között, akik a konferencia záró is-
tentiszteletén a kezem fogták, voltak-e
olyanok, akik majd a nyomomba lépnek,
és eljutnak Sierra Leonéba is, hogy ott
velem együtt folytassák a megkezdett
munkát? Tudom, hogy sokan imádkoz-
nak értem, és lélekben elkísérnek a misz-
szióútra, de talán könnyebb lenne, ha
nem egyedül kellene újra meg újra elin-
dulnom a majdnem ismeretlenbe...

(Füredi Kamilla leveléből, 2006)
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Vízszintes:
1: Joule; 2: A megoldás második része;

10: OEL; 11: Római tartomány volt,
ahova Pál levelet is írt; 12: Angol kár-
tyajáték; 14: Részben leblokkol!; 15: A
megoldás negyedik része; 16: Óriáskígyó
(az utolsó magánhangzó ékezettel); 17:
Ugyanakkor, de; 18: Istenben nem hí-
vő; 20: Nemes Nagy Ágnes; 21: Zetta;
22: Dunántúli folyó; 24: Oldtimer; 25:
Német férfinév; 27: GTS; 28: Lenmag
része!; 30: Sír-…; 31: Képkeret; 33:
Abigail első férje (minden magán-
hangzón ékezethiány); 35: Péter másik
neve; 38: Az első férfi; 39: Személyek
azonosítója; 40: Részvénytársaság; 41:
A megoldás harmadik része

Függőleges:
1: A megoldás első része; 2: Patak,

amely mellett Illés bujdosott; 3: Illés
utódja; 4: Megél, elvan; 5: Ragadozó
madár; 6: Hollandia autójele; 7: Sza-
márhang; 8: Nagy kiterjedésű állóvíz;
9: Cédrusairól híres hegység és ország;
13: Részben adni!; 16: A jobb ellentéte;
19: Tasmánia fele!; 23: Rangjelző szócs-
ka; 26: Ijed, retten; 27: Tömegegység;
29: A rémálom utcája; 32: Az egyik iz-
raeli törzs; 34: Budapesti Artmozi
Egyesület; 36: Brit Virgin-szigetek

sportjele; 37: Kezdetleges ornitológia!;
39: Tiltószó; 42: Bór vegyjele

Összeállította: Asztalos Bogdán

A megfejtéseket szeptember végéig vár-
juk a szerkesztőségbe.

keresztrejtvény
Nagymamám gyakran mond-

ta, hogy bármilyen baj ér, kérjem
az Úr segítségét, mert ő biztosan
megsegít, és higgyek. Így is tet-
tem. Megálltam a sodró vízben,
és imádkoztam. Még ma is tisz-
tán emlékszem, ahogy tekintete-
met az égre emeltem. Egy felhő
sem volt rajta, csak a nagy mély
kékség. A következőt mondtam: 

– Úr Jézus, add, hogy most,
ha lehajolok, a cipőt fogjam meg,
és azt kiáltsam: ne sírjatok, meg-
van a cipő! 

Leírhatatlan az az érzés, ami
bennem lezajlott akkor, amikor
lehajoltam a vízbe, és a cipőt fog-
tam meg. Kiáltottam, hogy:

– Ne sírjatok, megvan a cipő! 
Ezután csak én sírtam, de már

az öröm, az átélt imameghallga-
tás örömkönnyeit. 

Ez a hitre épülő bizonyosság
meghatározója volt egész hitéle-
temnek. 

Azóta többször tapasztaltam
ehhez hasonló imameghallga-
tást. Gyakran megerősödtem hi-
temben, amikor csak visszagon-
doltam erre az élményre. 

Hazafele úgy mentünk, hogy
a szoknyácskáinkat végig rázo-
gattuk, hogy száradjon meg, mi-
re hazaérkezünk. Ez azért volt
fontos, hogy édesanyám ne sze-
rezzen tudomást arról, hogy mi a
Zsilban jártunk. 

Mint minden turpisság, ez is
napvilágra jött, mert amikor ha-
zaérkeztünk, édesanyám a szom-
szédban volt, és én elég hango-
san mondtam Annuskának, hogy
a ruhám száraz, de alatta a fehér-
nemű vizes. Ezt meghallotta
édesanyám, mert akkor lépett be
az ajtón, így aztán nem maradt el
a büntetés. Mit nem kaptunk vol-
na, ha úgy érkezünk haza, hogy
Dánielnek nincs cipője! Édes-
anyám nagyon szigorúan nevelt
minket. Tudtam, hogy jogosan
ver meg, de az örömöm olyan
nagy volt, hogy semmit nem
éreztem a büntetésből. 

Később elmeséltük a háziak-
nak is az élményt, és drága nagy-
mamám gyakran szorongatta
azután a kezeimet, amikor egy
megoldatlannak látszó feladat
előtt álltam, emlékeztetve erre az
imameghallgatásra.

Kisné Ady Éva

(Folytatás a 262. oldalról)

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér...
(...)

Reményik Sándor

mindennapi kenyér


