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Egyházunk útján
A szeretet légkörében

Dr. Frenkl Róberttel készített interjú, megjelent a 
Lutherische Monatshefte-ben

1. ) Az ELKU-ban folyó teológiai dialógus nem-teológusokat is foglal
koztat. Ön mint orvos, mely kérdéseket tart központi kérdésnek?

1. ) Nem szeretek kitérni kérdések elől, de a teológiai dialógus
—  pontosabban a dialógus teológiai tartalma —  elsősorban 
nem az én kompetenciám. Más kérdés, hogy ismereteim szerint 
egyelőre még csak a szándék van meg a valódi teológiai dialó
gusra, ez különböző okokból még nem indult meg, de dialógusról 
már beszélhetünk. Számomra, mint nem teológus számára lényeges, 
hogy érvényesüljön a jó értelemben vett teológiai pluralizmus, 
ne legyen az ELKU-nak "kötelező teológiája”. Ilyen veszély 
kétségtelenül fennállt az úgynevezett diakóniai teológiával 
kapcsolatban. Úgy vélem a teológiai dialógusban elsősorban 
ezt a kérdést, a diakóniai teológiai helyes értelmezését, 
esetleges korábbi torzulásait, stb. kellene tisztázni.

2. ) Ön is részt vett az egyházi vezetés —  testvéri szó dialógus
csoportban. Hogyan értékeli ennek a munkáját és eredményeit?

2. ) Ez a kérdés, gondolom, az úgynevezett nyolcas bizottságra
vonatkozik, amely 1986 második felében működött, négy tagot 
az Et-KU, négy tagot a Testvéri Szó című írat aláírói delegál
tak. Azt hiszem, mint a dialógus résztvevője egy kicsit 
túlértékelem ennek a bizottságnak a munkáját, talán az eredmé
nyeit kevésbé. A túlértékelésnél arra gondolok, hogy megle
hetősen aktív voltam a vitákban és ilyenkor az ember hajlamos 
jobbnak ítélni a képet a valóságosnál. De magát a tényt, 
hogy elkezdtük a párbeszédet, jelentős lépésnek tartottam, 
hiszen korábban ez nem lett volna elképzelhető. Éppen a 
vitákban tapasztalhattam, hogy valójában nem két tábor van, 
hanem meggyőződésem, hogy igenis van egy egyházát féltő,
szerető, korrekt, józan többség az ELKU-ban és a nyolcas 
bizottságban is kialakult ez a többség. Ismeretes, hogy
az ELKU részéről két teológiai professzor és két esperes 
vett részt a munkában, míg minket két lelkész és két nem 
lelkész képviselt. Megjegyzem ebben már tükröződött egy. 
lényeges kérdésfelvetésünk. Míg a mi csoportunk összetétele
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valóban reprezentatív volt, az úgynevezett hivatalos egyház 
delegációja tükrözte a túlzott hierarchikai szemléletet. 
A Nyolcas Bizottságban. Mégis közülünk hárman, valamint egy 
teológia tanár és egy esperes csaknem minden kérdésben egy 
véleményen voltunk. De a másik három résztvevő véleménye sem 
tért el lényegesen, joggal éreztük ügy, hogy egy test tagjai 
vagyunk. Az a lelkész barátom, aki végül nem írta alá nyilat
kozatunkat, elvi fenntartásain túl, azok aggodalmát fejezte 
ki, akik nem bíznak abban, hogy valódi változás elképzelhető 
és taktikai csapdát sejtenek. A többség ennél bizakodóbb, 
magam is. A legfontosabb eredmény, hogy megkezdtük a dialó
gust, a Testvéri Szó 1986-ban egyháztörténelmet írt.

3. ) Úgy tűnik divergenciák vannak a reformkoncepcióban. Egyesek
az egyházi struktúra kérdéseit tartják legfontosabbnak, mások 
szerint először is a lelkészi-lelkipásztori feladatokat kellene 
jobban szabályozni. Az ön véleménye szerint milyen lépések lenné
nek a legfontosabbak?

3. ) A reformkoncepciót a mi részünkről a Testvéri Szó fejezi
ki. Természetesen ez nem szentírás, hanem valóban elképzelés. 
Bizonyos, hogy fontos kérdések, így például az egyházon 
belüli információáramlás, a sajtómunka, kimaradtak, más 
kérdések esetleg a kelleténél nagyobb hangsúlyt kaptak. 
Egy pluralizmust hangsúlyozó csoportnak, önmagán belül is 
nagy gondot kell fordítani arra, hogy ne legyen kötelező 
prioritás. Ugyanakkor az élet realitása megkívánja a teendők 
logikus sorrendjét. Talán kevésbé megfoghatónak hangzik, 
én mégis az egyházon belüli légkör megváltozását tartom 
a legfontosabbnak. Ezt a Testvéri Szó így fogalmazza meg: 
"Olyan légkört kell kialakítanunk, amelyben az őszinte test
véri bírálat természetes jelenség." Nem értékelhetők túl, 
de nem becsülhetők le a személyi kérdések. A választások 
nemcsak adott személyiségek, hanem hozzájuk fűződő progra
mok választását jelentik. Fontosnak, de semmiképpen sem 
elsődlegesnek tartom a strukturális kérdéseket, leien struk
túrában is megoldható minden jogos funkcionális igény. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy nincs szükség struktúrális 
változásokra, ennek vizsgálatát a Testvéri Szó is igényli.

4. ) Az ELKU Déli Egyházmegyéjében a napokban (július végén) zárul
le a püspökválasztás. Először fordult elő, hogy az ELKU-ban 
2 jelölt van. Mit jelent az ön számára ez a választási lehetőség?

4. ) Korábban is volt rá példa, hogy több jelölt volt püspökválasz
táskor... Elvileg minden tisztség betöltésekor a többes 
jelölést tartom helyesnek.

5. ) Mit képviselt a két jelölt?

5. ) Az Evangélikus Élet júliusi első számában azonos terjedelmű
interjúban fejthették ki a jelöltek elképzeléseiket. A rész
letek mellőzésével elmondhatom, hogy minkét jelölt programja, 
illetve programjának az interjúban helyet kapó része érinti
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az ELKU jelene és jövője szempontjából legfontosabb kérdése
ket, és ez igen biztató. Hangot kap a teológiai munka fontos
sága, a gyülekezetépítés, a nem lelkészek szolgálatának 
fejlesztése, az egyházi középiskola ügye, stb. Bizonyára 
itt is elfogult vagyok, ha a programokban is érzem a Testvéri 
Sző, a reformkoncepció hatását. Ugyanakkor az azonosságok 
mellett kirajzolódik a jelöltek egyéni arcéle, ami reális 
választási lehetőséget jelent a gyülekezetek számára.

6. ) Az ELKU egyik lelkésze állítólag presbitériumával együtt bojkot-
tálta a választást. Meg tudná világítani ennek okait, esetleg 
helyesli?

6. ) Erről nem tudok, őszintén szólva nem hiszem, ha igaz, nem
helyeslem, hiszen ellentétes törvényeinkkel. Tartózkodni 
a szavazástól —  úgy tudom —  viszont mindenkinek joga van. 
A bojkott szót egyébként nem szeretem, mint sportemberben 
az elmúlt olimpiákkal kapcsolatban rossz asszociációkat 
kelt. Ugyanakkor nem zárhatom ki, hogy valaki, vagy valakik 
úgy élnek át eseményekét, hogy lelkiismeretük ilyen lépésre 
készteti őket. Ha nem is helyeslem, de akceptálom, tisztelet
ben tartom, ha tetszik méltánylom döntésüket.

7. ) Az eddig egyházvezetés koncepciója a "diakóniai teológia" volt.
Hogyan kellene ezt ma értelmezni?

7. ) Erre már utaltam az első kérdésnél. A magam számára a vitát
úgy szűrtem le, persze nagyon leegyszerűsítve a kérdést, 
tiogy a gondot az okozta, hogy a diakóniai teológia egyfajta 
értelmezésében a diakónia, a szeretetszolgálat elvált forrá
sától, az evangéliumtól, az evangélium és a diakónia, mint 
az egyház egyenrangú két kincse jelentkezett, sőt a diakónia 
önmagában jó, de meggyőződésem, hogy a hit gyümölcse az 
a szeretet, az a szolgálat, amiről itt szó van, attól vállik 
sajátosan egyházi üggyé a diakónia, hogy az evangéliumból 
fakad; az ok-okozati összefüggést a mellérendeltség nem 
helyettesítheti.

8. ) Az intézmény (ill. otthon-) vagy közösségi diakónia az egyház
diakoniátusi tevékenységének csak egyik részterülete. Az egyház 
az általa elfogadott szocializmusban egészében "szolgáló közös
ség" kíván lenni. Mennyiben tartalmazza ez a társadalom szolgá
latát, akár az állammal szemben is?

8. ) Ez nagyon lényeges kérdés. A kérdésben megfogalmazott állítás
tartalmazza felfogásomat. Vonatkozik ez az utolsó részkérdés
re is. Egyfelől nem kell buzgólkodni az állam felé, hanem 
evidens módon kell végezni az állam számára is értékes dia
kóniai Runkát. Másfelől nem kell keresni a lehetőséget a 
társadalom olyan szolgálatára, amely szembeállít az állammal. 
De ha adódik —  keresés nélkül —  ilyen helyzet, vállalni 
kell. Erről a kérdésről egyébként írtam a Diakónia című 
periodica 1987/1 számában.

9. ) ön mint orvos, hogyan ítéli meg az ELKU tevékenységét a fogya-
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tékosok intézetei és az öregek otthonai területén, a kábítószer- 
és alkoholveszélyeztetettek körében végzett lelkipásztori tevé
kenységben?

9.) Azt hiszem egyfelől korrektül elismerhetjük, hogy az ELKU 
lehetőségei és ereje szerint résztvesz ebben a munkában. 
Másfelöl meggyőződésem, hogy sok ki nem aknázott lehetőség, 
erő van még e téren is. Amikor első helyen a légkör megvál
tozását említettem, erre is gondoltam. Hogy ne csak "fent" 
döntsék el mit lehet tenni, hanem az egyház, értve ezen 
most az egyháztagak közösségét, belső energiái alkotó módon 
felszabaduljanak.

9a) ön szerint Magyarországon az öngyilkosságok milyen kihívást 
jelentenek az egyházak számára? Bizonyára tudja, hogy a WHO 
adatai szerint Magyarország ez évi 100 000 halálesetre jutó 
45,9-es számmal rendkívül kiugró helyen áll. Vannak különös 
okai Magyarországon az öngyilkosságok gyakoriságának? Mit tehet
nek az egyházak ezen a téren a lelkipásztori tevékenységgel?

9a) Még, ha el is fogadom statisztikus, demográfus barátaim
vélekedését, hogy az is rontja helyzetünk, hogy nálunk Valóban 
megbízható ez az adat, akkor sem kevésbé aggasztó ez a kép. 
Ez az egész társadalom, benne az egyházak számára is, nagy 
kihívást jelent. Röviden igen vulgáris szólni az okokról,
pontos választ senki nem tud adni. Azt hiszem a legkorrek
tebb tudományos elemzés után sem lenne logikája, hogy ennyire 
rossz a helyzet e téren. Hogy mégis megnevezzek okokat:
a szomatikus tényezők közül biztosan szerepet játszik az 
alkoholizmus, illetve szomatikus, pszichés és szociális 
követkeményei. De magam ettől is —  hiszen többnyire az 
alkoholizmus is következmény — , el nem választhatónak tar
tom a konfliktustűrő képesség hihetetlenül szerény szintjét 
népességünkben. Ebből adódik az egyházak feladata is, hiszen 
a konfliktustűrő képesség szerény szintje többek között 
a kapaszkodók, az eszmék, a szilárd életvezetés talajának 
a hiányából, illetve bizonytalanságából adódik. Persze mindez, 
beleértve az egyházak szerepét, sokkal összetettebb. Szeret
ném még megjegyezni e kérdésekkel —  alkoholizmus, kábító
szerélvezet, öngyilkosság —  kapcsolatban, hogy mint orvos
nak feladatom van a most induló nemzeti egészségmegőrző 
programunkban. E programban az egyházak is részt kell vegye
nek. A program kapcsán arra is törekszünk, hogy az egészsé
gért vívott küzdelemben mindenütt a legkorszerűbb módszere
ket alkalmazzuk. így az egyházak is megvizsgálhatják, hogy 
eddig is tiszteletreméltó erőfeszítéseik a szakmai igényeket 
is megfelelően kielégítik-e.

10.) Magyarországon elkötelezett laikusok és teológusok lépnek fel 
egy lutheránus gimnázium újramegnyitásáért. Van-e jövője ennek 
a tervnek, és ha igen, miért?

10.) Magam is fasori diák voltam. Sőt, az utolsó érettségizett 
évfolyam (1952) tagja, máig büszke vagyok arra, hogy a
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búcsúzó diákok nevében beszélhettem akkor. Ez ma is sa
játos kötelezettséget jelent számomra. Egyszerűen fogalmaz
va a választ, kell, hogy legyen jövője enek a tervnek. 
Jog, igazság, szükségszerűség mind ezt támasztják alá. 
A feltételek megteremthetők.

11. ) A szó egyházában mindig rangja volt az oktatásnak és képzésnek.
Mi történik ezen a téren az ELKU-ban —  most és a jövőben?

11. ) Ez is alapvetően fontos kérdés. Nagy hiba lenne lebecsülni
az elmúlt évtizedek és az elmúlt évek eredményeit e téren. 
Ha váltakozó és szerény létszámmal, de folyamatos, szín
vonalas —  véleményem szerint —  a teológusképzés. Érte
sülésem szerint e téren fellendülés van. Jelentős lépés 
volt a levelező tanfolyam megindítása. Sok gyülekezetben 
van élénk ifjúsági élet és e téren is, gondolok elsősor
ban az ifjúsági konferenciákra, fejlődés tanúi vagyunk. 
Amin feltétlenül javítani kell, az a nem-lelkészek közremű
ködése, szerepe, aktivitásuk igénylése minden munkaágban. 
Az eredmények elismerése nem jelenti a megelégedettséget, 
e téren is sok a tartalék, nagyobb dinamizmus szükséges 
és hiszem, hogy lehetséges.

12. ) Újabban, úgy tűnik, Magyarországon a lutheránusok körében valami
olyasmi kezd megnyilvánulni, mint az "örökség elfogadása". Ehhez 
minden bizonnyal nem elegendő "Ordass püspök rehabilitációja". 
Mi kellen még, hogy történjen?

12. ) Ha jól értem a kérdést, akkor azt tudom válaszolni, hogy
egy közösség megújulása múltja minden tisztázatlan, nyitott, 
félretett kérdésével való szembesülést igényli. Ez valóban 
nemcsak Ordass püspök rehabilitálását, hanem többek között 
az elmúlt harminc év lezáródó egyháztörténelmi korszakának 
korrekt elemzését, értékelését igényli.

13. ) Sokak szerint Magyarországon az ökumenikus "helyzet" az összes
vallásokban nem nevezhető éppen "példaszerűnek". Hogyan jelle
mezné Ön az ökumenikus kapcsolatokat Magyarországon?

13. ) Legfeljebb benyomások szintjén nyilatkozhatok erről. Azt
hiszem az egyházak, a vezetők ökumenikus törekvései őszin
ték és korszerűek, azt nem tudom, hogy példaszerűek-e. 
Személyes élményem, hogy többször hívtak meg katolikus 
körökben előadásokat tartani. Ha viszont arra irányul 
a kérdés, hogy az egyháztagok között milyen a kapcsolat, 
például mennyi feszültséget okoznak ma a vegyesházasságok, 
akkor azt hiszem a vallási türelmetlenség hagyományai 
ma is hatnak, ha ez anakronisztikusnak tűnik is. Bízom 
az ökumenikus trend sikerében, de ez hosszú folyamat nálunk 
is.

14. ) A Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti közgyűlése óta
jelentősen intenzívebbé váltak a kapcsolatok a külföldi egyhá
zakkal. Jó szolgálatot tesznek-e ezek a kapcsolatok az ELKU-
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nak szolgálataiban, önmaga megértésében és jövője szempontjá
ból?

14. ) Erre a kérdésre könnyű és hálás feladat válaszolni. Az
1984-es LVSZ naggyűlés egyik maradandó pozitívuma számunkra 
a kapcsolatok fejlődése. Ezek minden tekintetben jó szol
gálatot tesznek véleményem szerint, természetesen nem 
terelhetik el figyelmünket belső teendőinkről, de ezek 
megoldását is serkenthetik.

15.) Ön, személy szerint milyen kívánságokat fogalmazna meg az ELKU 
partneregyházai felé?

15. ) Ha igazán őszinte vagyok, akkor nem fogalmaznék meg semmi
lyen kívánságot. A realitásokon belül fejleszteni kell 
a kapcsolatokat és az élő együttműködésben adódnak a kölcsö
nös kívánságok. A legfontosabb mérce pedig azt hiszem 
az, hogy az várhat segítséget mástól, fogalmazhat meg 
kívánságokat, aki maga mindent megtesz feladatai jó elvég
zéséért .

(Örömmel ismertetjük olvasóinkkal azt az interjút, amelyet a Lutherische 
Monatshefte készített Dr. Frenkl Róbert profeszorral, a déli egyházkerü
let felügyelőjével.

Az interjú készítése óta eltelt időben már a Fórumokon (Budavár, 
Győr, Pécs stb) megindult a testvéri beszélgetés. Egyházunk népe keresi 
az utat, amelyen járva hűségesen követheti élő Urát. Isten mindent meg
újító szeretetéért imádkozik, hogy Ő teremtsen élő hitet, tartson meg a 
Krisztushoz való hűségben, tegyen késszé minket arra, hogy örömmel és 
jókedvvel teljesítsük akaratát.

Szerkesztő)

266



Tanulmányok
A Keresztút állomásai Jeruzsálemben 

hagyománytörténeti és régészeti 
szempontból

Amiről az evangéliumok beszélnek

A figyelmes olvasó számára hamar feltűnik, hogy milyen kevés 
helymegjelölést tartalmaznak a passióval kapcsolatosan az evangéli
umok. Vajon miért? Nem tartották fontosnak az evangélisták a közelebbi 
megnevezést? Vagy annyira köztudott volt a gyülekezetek számára, 
hogy hol történt a templom megtisztítása, Pilátus ítélkezése, vagy 
az utolsó vacsora, hogy nem említik meg külön? Tudjuk, hogy a szenve
déstörténet és Jézus feltámadása volt az első prédikációk tartalma, 
tehát a legkorábban kialakult hagyomány. Ezért érdekes, hogy Márk 
milyen helyeket nevez meg, tart fontosnak a történeti hitelesség 
szempontjából. Máté és Lukács többnyire őt követik —  Lukácsnál le
het beszélni még külön anyagról — , míg János a saját útján halad.

Márknál a pontosan leírt helyek a következők: 14,2; 14,26.32; 
15,22; 15,46. Az elsőt leszámítva mind a szorosan vett passióra vonatko
zik. A többi helyszín közismert lehetett, bár az utolsó vacsora helyével 
kapcsolatosan megsokasodnak a kérdések. Rejtélyes a történet a kor
sót vivő emberről, vagy Máténál az "egy bizonyos ember" (26,17-19) 
személye. J. Jeremiás ezeket a bevezető történeteket a hagyomány 
később kialakult részének tartja. Megemlítem, hogy ö egy másik mun
kájában az ut. vacsora leírását és helyét a márki passióban későbbi 
hozzátételnek tartja, ami az első gyülekezetek liturgikus hagyományá
ból (szintén régi tradíció!) került mostani helyére (2). Mindeneset
re érdekes, hogy a 4. századtól rendszeresen Jeruzsálemet látogató 
zarándokok nem tesznek említést az utolsó vacsora terméhez kapcsoló
dó hagyományról. Erre a hallgatásra szerintem az a magyarázat, hogy 
az evangéliumok írásos rögzítésekor a kereszt és a sír helye volt 
a lényeges, a többi hely csak a keresztyénség államvallásakor vált 
fontossá. De a rómaiak alapos romboló munkája lehetetlenné tette 
a pontos rekonstruálását ebben az esetben a zarándokok részére.

A következő problematikus pont a szenvedéstörténetben a Jézus 
elleni eljárás a zsidók részéről. Mk. Mt. és Jn. a kihallgatást a 
főpap házához köti éjjel (14,53; 26,57; 18,13). Lukács azonban reg
gelre teszi a kihallgatást, a szanhedrin előtt és nála a főpap házá
ban csak őrzik Jézust. 22,66 szerint Jézust tehát még egy újabb hely
színre viszik a templom területére. Ugyancsak Lukács az egyetlen, 
aki Heródes előtti kihallgatásról is tud (23,6). E. Schweizer szerint 
a lukácsi leírás régi tradícióra vezethető vissza (3).

Végül érdekes a legfiatalabb evangélium jó helyismerettel rendel
kező szerzőjének 1-2 megállapítása: 19,13; 19,20; 19,41. Ezek a régé-.
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szeti kutatások számára nyújtanak jó támpontot. Zsid 13,12 is aláhúzza 
János megállapítását a Golgota helyét illetően. Tehát a Heródes kora
beli Jeruzsálem falain kívül, de Heródes Agrippa 41-44-ben emelt 
ún. 3. városfalán belül kell lennie Jézus sírjának és a Golgotának 
(Jn 19,41).

Amit a hagyományokból megtudhatunk

Jeruzsálemben minden pénteken körmenet járja végig a Keresztutat, 
az ún. Via Dolorosát. A menet résztvevői közül azonban csak kevesen 
tudják, hogy a Keresztúthoz kacsolódó hagyomány csak a 14. sz-ig 
követhető vissza. Ekkoriban térhettek ugyanis vissza a ferences szer
zetesek a szent városba, a sok háborúskodás után. Szomorú látvány 
fogadta őket: a keresztesek templomai romokban hevertek, vagy mecset
ként funkcionáltak. A szerzetesek egyedül a Szent Sír templomot hasz
nálhatták, így rákényszerültek, hogy a városba érkező zarándokok 
részére az utcákon tartsanak ájtatatosságokat és mutassák be a Kálvária 
állomásait. Ebből a szükséghelyzetből született meg tkp. a Via Dolorosa 
hagyománya. De a 16. században még csak 8 stáció volt ismert a jelen
legi 14-ből. Vannak azonban a korábbi időkből származó hagyományok 
is a szent helyekről, most ezeket vesszük sorra.

Már a 2. századból vannak utalások zarándoklatokra a szent helyek
re. Melito von Sardes 160 körül járhatott Jeruzsálemben, és arról 
tudósít, hogy Krisztus keresztrefeszítése a város belsejében történt 
(4). Értelmezésére később visszatérek. Nagyon értékes számunkra a 
Bordeaux-i Zarándok beszámolója, aki Kr. u. 333 körül járt Jeruzsá
lemben (5).

A Gecsemáné kertre vonatkozó tradíció. Az Olajfák hegyén emelke
dik a 20. századi All nations (Nemzetek) temploma. A benne Júdás 
árulása helyeként mutogatott sziklát már Eusebius Jézus imádkozásá
nak helyeként tartja számon (6). A Bordeaux-i Zarándoknak is megmu
tatták ezt. Az első bazilika 379-384 között épült itt.

A Főpap háza. A korai bizánci tradíció Kajafás házát a DNY-i 
dombra, az ún. Sion-hegy területére teszi. A B-i Zarándoknak még 
mutogatták a ház maradványait ezen a tájon, a bizánci Sion templom 
közelében. Ezt a hagyományt támasztja alá Josephus is, amikor arról 
ír, hogy Kajafás utódja Ananos főpap is ebben a negyedben lakott 
(7). Itt említem meg, hogy a régészeti feltárások ezen a környéken 
felszínre hozták Kathros főpap családjának házát, ez tehát valószí
nűsíti a hagyomány régi voltát. Egy 5. sz-ből való lekcionáris hagyo
mány a jeruzsálemi nagyheti körmenetről Kajafás házát a Sion-hegy 
keleti oldalán, a mostani Péter templom "In gallikantu" területére 
helyezi.

Nagyon könnyű a Pilátus székhelyére vonatkozó hagyományok érté
kelése. Tudjuk, hogy a helytartó Caesareában tartózkodott, csak az 
ünnepekre jött fel Jeruzsálembe. Ottani szálláshelyét az evangéliu
mok praetorium néven emlegetik. Ismereteink alapján 3 épület is szám- 
bajöhet: 1. az Antonia vár, ami közvetlenül a templomtér FNY-i sar
kánál volt, 2. Heródes palotája a DNY-i dombon, 3. végül a Hasmone- 
usok palotája nem messze a templom NY-i falától. Az első helyre vonat
kozó általánosan elfogadott hagyomány igen fiatal, csak a 11. sz- 
ig követhető visszafelé, így ma már idejétmúlt. Josephus és Alexandriai 
Fiion is úgy tudja (8), hogy a római prokurátorok Heródes palotáját
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használták Jeruzsálemben. Ennek ellenére elgondolkodtató, hogy a 
kora-bizánci hagyomány nem itt kereste a praetoriumot. A B-i Zarándok 
a Sion-hegytől DK-re látta még a helyőrség romjait. Ezen a helyen 
áll az 5. század közepétől a Hagia Sophia templom. Az ún. Madaba 
térképen és Antonius Placentinus 570 körüli beszámolójában is a has- 
moneus palota területén található ez a templom (9).

Jézus sírja és a hagyomány. A Bordeaux-i Zarándok beszámolójából 
tudjuk, hogy a sírt nem sokkal ottjárta előtt fedezték fel újra. 
Ő leírja a Konstantinusz által emelt templomot is. Eusebiusz pedig 
beszámol művében arról, hogy a császár 326 körül parancsot adott, 
hogy a város Ny-i dombján levő Vénusz templomot rombolják le. A bon
tási munkák során bukkantak rá nagy meglepetésükre Krisztus sírjá
ra (10).

Ettől kezdve töretlen a sírhoz fűződő hagyomány. De komolyan 
kell vennünk azt is, hogy az ezt megelőző kb. 300 évről nincsen tra
díció. Valamint a 2. és 3. sz-ban ezen a helyen egy pogány szentély 
állt. Erre nézve két megoldási lehetőség van: 1. A pogány szentélyt 
szándékosan emelték Jézus sírja fölé, amikor a város római kézre 
került. 2. Vagy a pogány szentélyt krisztianizálták így, hogy össze
kapcsolták a sír-tradícióval. Ebben az esetben természetesen a 
keresztyének, hogy megszüntessék a kultuszt. A történelemből mindkét 
lehetőségre ismerünk példákat.

A régészet tanúskodása

Elöljáróban annyit, hogy igen nehéz dolguk van a régészeknek, 
mert egy évezredek óta máig is lakott városban kell munkájukat végezni, 
s a jelenlegi utcaszintet kb. 11 méter üledék választja el lefelé 
a Jézus korabeli szinttől.

Ennek ellenére születtek újabb eredmények az elmúlt 20 évben, 
amelyek megváltoztatták az eddigi elképzeléseket.

Az egyik ilyen eredmény, hogy a Via Dolorosa kezdeténél talál
ható Ecce homo ívről bebizonyosodott, hogy Hadrianus császár kora
beli boltív maradványa. Ugyancsak ebből a korból való a Sion nővé
rek kolostorának alagsorában található lithostrotos (gúnyrajz). Ezt 
eddig a Jézust őrző katonák szállásának tartották (11) (=Antonia-vár).

A Golgota és a sír helyével kapcsolatosan sokáig éppen a régészet 
eredményeire hivatkozva utasították el a hagyományt. Ugyanis az Új
szövetség alapján ennek a helynek a város falain kívül kell lennie. 
A múlt század végén azonban a Szent Sír templomtól délre levő Erlöser- 
kirche alatti ásatások régi falmaradványokat hoztak napvilágra, amik
ről azt gondolták, hogy a 2. városfal ÉNY-i része, ez pedig azt je
lentette, hogy a sír a falon belül lenne. Lux és Vriesen ásatásai 
a 70-es évek elején azonban kimutatták, hogy itt sokkal későbbi, 
a 2. sz. építkezéseiből visszamaradt teraszos alapfalakról van szó. 
K. Kenyon ásatása a johannita-rend telkén pedig kimutatta, hogy Jé
zus korában ez a terület nem volt használatban, így tehát a sír helye 
is kívül esik ezzel együtt a 2. fal vonalán (12). A Heródes Agrippa 
alatt elkészült 3. városfal (Al-44 között) már viszont magába fog
lalja a kérdéses helyet, ha tehát egy pogány szentély krisztianizá- 
lásáról lenne csupán szó, távolabbi helyet, a 3. falon is túl lévőt 
kellett volna keresniük a tradíció miatt a keresztyéneknek. Egy igen 
korai sírtradíció meglétét igazolják a feltámadt Jézusról szóló bib-
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liai történetek is (ha nem lett volna sír, vagy nem lett volna üres, 
ezt az ellenség biztos kihasználta volna a keresztyének ellen). Ez 
a tradíció megtámadhatatlan volt. Összegezve: a régészet eredményei 
inkább igazolják a hagyományt, mint támadnák.

Utalások

1. A referátum 1987. dec. 15-én hangzott el a "Jeruzsálem az Újszö
vetségben" fószemináriumon Erlangenben.

2. Joachim Jeremiás: Die Abendmahisworte Jesu 95. o. kk. 3. Aufl. 
1960 Göttingen.

3. Eduarad Schweizer: Das Evangélium nach Lukas, 221-223. o. NTD 
18. Aufl. 1982 Göttingen.

4. Theologische Realenzyklopedie IV. Bánd 618. o. TRE
5. TRE 619. o.
6. Idézi E. Ottó: Jerusalem— die Geschichte dér heiligen Stadt 

151. o. Úrban TB 308. 1980.
7. Ottó i.m. 152. o.
8. Ottó i. m. 153. o.
9. Ottó i. m. 153. o.
10. TRE IV. Bánd, 620. o.
11. Ottó i. m. 153.0.
12. K. Kenyon: Digging up Jerusalem 1974.

Brebovszky Éva

Panasz reménységben

A Keresztyén Nevelés Közép-európai Konferenciája 1987. június 
24. —  július 1. között Budapesten, a Ráday Kollégiumban ülésezett. 
Az ülés fótémáját így lehetne magyarul megfogalmazni: "A gyülekezet 
vándorútján együtt a gyermekekkel szekularizált világunkban". A főté
máról Roland Degen lelkész (NDK), a szászországi evangélikus egyház 
katehetikai referense tartott előadást. Ehhez kapcsolódva Szabóné 
Mátrai Marianna a magyarországi protestáns egyházak gyermekmunkájá
ba adott betekintést. A főtémát hét munkacsoport tárgyalta. Józanul 
elemezték a mai gyermek és világa szövevényes kérdéseit és jelensé
geit. Bölcsességet mégsem a puszta helyzetelemzésből igyekeztek merí
teni , hanem Jézus Krisztusnak küldő szavából és ígéretéből "veletek 
vagyok minden nap", —  vagyis az evangélium reménységünket, gyer
mekek iránti nyitottságunkat, kreatív szeretetünket megelevenítő 
erejéből. A mai helyzetnek megfelelőbb katehetikai mentalitásra és 
hozzáállásra késztették egymást a résztvevők. Elvi nyilatkozatok 
helyett rajzok készítésével, énekek és imádságok szövegezésével, 
közösen tervezett s előadott pantomim játék segítségével jelenítet-
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ték meg felismeréseiket. Figyelmüket arra összpontosították, hogy 
mire nevel Jézus bennünket, felnőtteket, a mai gyermek által. Mit 
jelent ma számunkra Jézus figyelmeztető szava: "Ha meg nem tértek
és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek 
országába" (Mt 18,3).

Ízelítőül az egyik munkacsoport tevékenységének terméséből kö
zöljük az alábbi, közösen szerkesztett "panasz-zsoltárt".

Uram, nem tudjuk az utat, 
de tovább is keressük 
és bízunk benned!
A futball-nyelv nem a mi nyelvünk, 
a diszkó-nyelv se a mi nyelvünk, 
az iskolai nyelvet nem értik a szülők, 
odahaza nem az utca nyelvén beszélgetünk, 
a gyülekezet szóhasználatával se tudunk mit kezdeni.
Meg kell tanulniuk a mi nyelvünket,
vagy nekünk kell megtanulnunk az ő nyelvüket?

Uram, nem tudjuk az utat, 
de továbbra is keressük 
és bízunk benned!
Az emberek nap mint nap gondolkoznak.
Ezer gondolat fordul meg fejükben.
Büszkén gondolunk autóinkra, repülőgépeinkre és rakétáinkra. 
Eddig nem látott méreteket öltenek városaink.
És mégis: egy helyben topogunk!
Elveszítettük kapcsolatunkat az emberiség múltjával, 
és most már a jövő felé vezető utat se találjuk.
Ott kuporgunk a komputer előtt.
Tízezer adat birtokába jutunk egy másodperc alatt. 
Tanácstalanok vagyunk mégis, mert egy másodperc alatt 
kölcsönösen elpusztíthatjuk egymást.

Uram, nem tudjuk az utat, 
de továbbra is keressük 
és bízunk benned!

Sokan mondják: Istenetek a múlté!
Egyházatok a történelem szemétdombjára került.
Ezt veszik ki a hírekből.
Már nem is tartják szóra érdemesnek.
Egymással se állnak szóba már.
Már csak a hangszóró hangjára hallgatnak.
így azután a gyermekek se képesek már gyermekekként élni.
Tudniuk, teljesíteniük, törtetniük és alkalmazkodniuk kell.

Uram, nem tudjuk az utat, 
de tovább keressük 
és bízunk benned!
A gyermekeknek szükségük van édesapára, édesanyára.
Szükségük van velük törődő emberekre,
akik beszélgetnek velük, akik szeretik őket.
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Azonban számtalan szülő maga sem tapasztalta, mi a szeretet.
Hajszában élnek, napi gondok között.
Kimerültek, pihenni vágynak, 
olykor lármás bulikba menekülnek.
Miként válhatna a gyülekezet azzá a hellyé, 
ahol a szülők és gyermekek nyugalmat lelnek?
Miként lehetne a gyülekezet olyan hellyé, 
ahol eligazodáshoz jutunk?

Uram, nem tudjuk az utat, 
de tovább is keressük 
és bízunk benned!-
Van-e jövőm? Látok-e utakat és célokat?
Olykor úgy tűnik, nincs út. Zsákutcába jutottam.
Ezért csak a pillanatnak élek —  vidáman, vagy fásultan.
Szeretnék minél több dologra szert tenni.
Hajszolom magam, hogy megkaparintsam ezt vagy azt.
A gyermeket is csak csináljuk, vagy kiküszöböljük.
Mindennel, legalábbis sok mindennel rendelkezünk, 
csak éppen az életet veszítettük el.

Uram, nem tudjuk az utat, 
de továbbra is keressük, 
és bízunk benned!
Sorsolásnál pénzt dobunk fel: fej vagy írás?
Mindig számolunk; minket is megszámolnak, megszámoznak, regisztrálnak. 
Teljesítményemet megmérik, összehasonlítják, kiértékelik.
A gyermekeket is megszámozzák, értékelik, osztályozzák.
És mi a helyzet a gyülekezetben? Fej vagy írás?
Krisztusban bízunk, vagy a számokra, a statisztikára, 
az emelkedő vagy süllyedő volumenre meredünk?

Uram, nem tudjuk az utat, 
de továbbra is keressük 
és bízunk benned!

Ford.: Benczúr László

Dr. John Vikström:
A harmadik világ kihívása

(Lentről induló teológia)

A harvardi egyetem neves professzora, Harvey Cox az elmúlt luisz 
esztendőben írt néhány ismertté vált könyvet, amelyek jól szemlél
tetik az ezekben az évtizedekben az egyházi és hitéletben hekövetke
zett változásokat. A hatvanas évek közepén publikálta a "The Seeular 
City"  (ELvilágiasodott nagyváros) című munkáját, amelyben, csatla
kozva Dietrich Bonhoeffer híres jóslatához, azt feltételezte, hogy
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a hit a modern társadalomból eltűnő jelenség. Szinte általános volt 
ez a vélemény abban az időben, amikor az érdeklődés középpontjában 
a társadalom racionális szempontú átalakulása volt.

A vallás visszatérése

Az idők azonban megváltoztak. Mindössze néhány esztendő telt 
csak el, s Harvey Cox megírhatta új könyvét, "Feast of Fools" (Bolondok 
ünnepe) címmel. A racionális, közösségcentrikus, kifelé forduló, 
magabiztos világmegváltók 60-as éveit követően eljött az idő, amikor 
újra értéke lett az érzelmeknek, spontaneitásnak, egyénnek, s egyéni 
tapasztalatoknak. Újra felfedezték az istentiszteletet, mint Isten 
gyermekeinek örömünnepét.

Évtizedünk első felében Harvey Cox vallásszociológiai és teoló
giai barométere megint új adatokat jelzett. "Religion in the Secular 
City" (Vallás a szekularizált nagyvárosban, 1983) címet viselő köte
tében a vallásnak az elvárosiasodott társadalomba való meglepően gyors 
visszatértével foglalkozik. A vallás (hit.) egyfajta újbóli megjelené
séről volt szó már előző könyvében is, de ebben a legutóbbiban a 
vallásnak nem csupán az emberi érzelmekben, élményekben, kapcsola
tokban, hanem a tágabb közösségben szociális és politikai tényezőként 
való ismételt felbukkanásaként ábrázolja.

A világban ugyanis sok olyan dolog történt, ami azt jelzi: elha
markodottak a vallásnak és Istennek "elhalásáról" szóló jóslatok. 
Iránban és néhány más országban megerősödött az iszlám, s a vallás 
a politikai ellenzék eszköze. Az Egyesül Államok jelenlegi elnöke 
évről évre a vallásos fundamentalizmus magasra csapó hullámhegyeit 
lovagolja meg. Róma pápája pedig egyszerre a kereszténység legnagyobb 
felekezetének lelki vezetője és jelentős politikai tényező.

A vallás tehát nem elégszik meg azzal, hogy mindörökre a magán
élet szférájában maradjon. Az úgynevezett modern társadalomban ugyanis 
úgy tűnt: a vallás csupán az egyént és a család életét befolyásoló 
jelenséggé különült. De ma már nem ilyen társadalomban élünk. A poszt
modern társadalom küszöbén állunk.

A hit visszatérte Cox szerint a modern társadalom válságára jelent
kező széleskörű reakció része. Kritika tárgya már az a teológia is, 
amely a felvilágosult lélek által jellemezhető társadalomban szüle
tett és nevelkedett, s amely messzemenően azonosult azzal. E teológia 
képviselői a társadalomnak azon rétegéből valók voltak, akiknek a 
vallással kapcsolatos alapvető problémájuk a racionalizmus szülte 
és táplálta szkepszis volt. A népességnek tehát nem a jogtalanság 
ellen és megélhetési gondokkal küzdő része.

A teológia, amely a felvilágosodás kihívására adott válaszként 
született, teoretikus képességeket teremtett a vallás határait ki
jelölni kívánó ember lelki életének területén. A politika, a tudomány 
és a technológia olymódon az értelem területein maradtak, hogy a 
vallásnak és a teológiának e területeken nem maradt szólásjoga. Az 
ég és föld Istenéből a hívők tapasztalatainak és érzelmeinek Istene 
lett. A pálya ilymódon megnyílt a politikai és gazdasági erők szabad 
előrenyomulása előtt. E felfogás szerint a modern teológia (mind 
a liberális, mind az evangéliumi-konzervatív változat) a nyugati 
országok termelési szerkezetének szerves része lett. E teológia, 
különösen a harmadik világ szemében,politikailag kompromitálódott 
s a kizsákmányoló kapitalizmus ágyasának szerepét tölti be. Harvey
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Cox felfogása szerint tehát az úgynevezett modern teológia ebben 
a formában nem képes választ adni a posztmodern kultúra és társadalom 
kihívásaira. Ebben az új helyzetben a vallásnak nem eltűnése, hanem 
feltámadása teszi fel a teológia számára a legkomolyabb kérdéseket, 
s adja a legnehezebb tennivalókat.

A posztmodern teológia alkotórészei

Hol találhatók fel a posztmodern teológia építőelemei? Cox meg
állapítja, hogy két oldalról, jobbról és balról is kínálkoznak.
A Harvard professzorának látóterében most kétféle vallásos irányzat 
van, s ezeknek, félretéve az összes köztük fennálló vitás kérdést, 
van egy világos, közös vonásuk: mindkettő a modern társadalom határozott 
ellenzékéhez tartozik. Egyikük a feszültségben levő tömegtájékozta
tással házasodott valláspolitikai fundamentalizmus, másikuk pedig 
a keresztyén bázisközösségek és a felszabadítás teológiája által 
alakított mozgalom, amely Latin-Amerikában a legerőteljesebb, de 
amely már most több változatban él sok országban, így Európában is. 
Ezek tiltakozása nemcsak a modern társadalom felé irányul, hanem 
az ezzel egyetértésben élő vallásosság és teológia ellen is. Ez az 
egyetértés egy bizonyos munkamegosztáson alapul egyrészt a vallás 
és poltika, másrészt a teológia és más tudományágak között. E munka- 
megosztást a fundamentalizmus és a felszabadítás teológiája soha 
nem fogadja el.

A fundamentalisták például nyilvánvalóan arra törekszenek, hogy 
az Egyesült Állomokból keresztyén országot csináljanak, úgy látják, 
hogy a hit alapvetően hasonló módszert képvisel a valóság megköze
lítésére és kutatására, mint a tudomány. Biológia órákon a fejlődés- 
elmélet mellett a teremtéstörténetet is tanítani kell, nemcsak azért, 
mert a Bibliában szerepel, hanem mert tudományosan is meg lehet ala
pozni. A hit eszerint nem ismeretlenbe ugrás, ahogy azt Kierkegaard 
állította, hanem értelmes lépés. S nem is egyszerűen Istenben bizako
dás, hanem igaznak tartandó tan Istenről és a világról.

Hasonló módon igyekeznek a társadalom keresztyénné tételére a 
felszabadítás teológiájában, leginkább talán az ún. szociális evan
géliumra emlékeztető módon. Ugyancsak úgy látják, hogy a hitnek olyan 
meghatározott tartalma van, amely alapvető kihívássá válhat az embert, 
társadalmat, világot érintő tudomány számára is.

Harvey Cox egészen világosan látja, hogy a jövendő posztmodern 
teológiában gyógyszert kell keresni a modern teológia skizofréniá
jára. Ez az új teológia nem maradhat meg az értelmiség szofista szkep
ticizmusa által ébresztett kérdések boncolgatásánál, hanem újfajta 
módon kell a figyelmet a szociális és politikai valóságra fordítani, 
és azokra a kérdésekre is, amelyeket felszínre hoz az a keresztyén 
hit és életfelfogás számára is. Azt is látja, hogy a posztmodern 
világban a keresztyén hitnek és teológiának elő kell jönnie azokból 
a védelmi állásokból, amelyekbe bemenkültek, és vennie kell a bátor
ságot ahhoz is, hogy a hit tartalmának a mélyéről hozzanak fel kér
déseket azok számára, akik az emberi valóságot értelmezik, s vagy 
megőrizni, vagy megváltoztatni igyekeznek azt.

Azért időztem ilyen hosszan Harvey Cox társaságában, mert véle
ményem szerint két olyan jelenségnek szentel figyelmet, amelyek ki- 
terjedtebb mozgalmakat képviselnek a vallás és a keresztyén hit világ
méretű arénájában. Ismert ugyanis, hogy például a fundamentalizmus
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jelen világunkban nagyobb szabású jelenség, mint az a csupán Ameri
kára jellemző változat, amellyel Cox foglalkozik. Ennek megfelelően 
a bázisközösségi mozgalom s az ahhoz kapcsolódó felszabadítási teoló
gia is szélesedő irányzat részei és képviselői. A továbbiakban 
erre a jelenségre fogok koncentrálni, mivel ezzel kapcsolatban felme
rül a kérdés egyfajta új módon gyakorolt teológia iránt, és mivel 
ehhez más kérdések is kapcsolódnak, amelyek közelről érintenek bennün
ket, pillanatnyi helyzetünket.

Előbb azonban utalni szeretnék röviden a fundamentalizmus gyors 
megerősödésének egy bizonyos egyházpolitikailag és az ökumené szem
pontjából is érdekes és fontos következményére. Nevezetesen úgy
látszik, mintha egyházi és ökumenikus téren valamiféle új terület- 
felosztás menne végbe, amely igen közelről érinti a protestantizmus 
jobbszárnyát. A különféle egyházakból és egyházon belüli csoportok
ból alakult csoportosulás, amelyet angolul "the conservative evan- 
gelicals" (konzervatív evangélikálok) néven emlegetnek, most két 
részre szakadni látszik. Egy részük közeledni kezd a fundamentalisták
hoz, a többiek erre —  vélhetően mind politikai, mind teológiai meg
fontolások alapján —  nem hajlandóak. Ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik többek között Billy Graham. A legutóbbi években nyilvánvaló 
lett az is, hogy bizonyos, korábban az Egyházak Világtanácsához kri
tikával viszonyuló konzervatív evangélikáloknak az ökumenével kap
csolatos állásfoglalása megértőbbé lett. Például a missziói teológia 
úgynevezett lausanni szárnya és az EVT hatékony eszközöket találtak 
az együttműködésre.

Az EVT-ben legutóbb lezajlott főtitkárváltás bizonnyal megkönnyí
ti ezt a fejlődést. Az a meggyőződésem, hogy e téren okunk van sokat 
várni Emilio Castro főtitkári idejétől.

Alulról induló mozgalom

Említettem, hogy a bázisközösségi mozgalom és a hozzá kapcsolódó 
felszabadítási teológia egy nagyobbszabású irányzat megnyilatkozásai.
Véleményem szerint itt egy olyan jelenséggel van dolgunk, amely ko
runkban tipikusnak mondható, amely folyamatosan szélesedik, s amelyről 
elképzelhető, hogy még a mi viszonyaink között is jelentőssé válhat 
mind az egyházi élet, mind a teológia vonatkozásában. Ha egyetlen 
szimbólummal akarnám megvilágítani, miről van szó, alulról felfelé 
irányuló nyílvesszőről beszélhetnék. Lentről növekvő, világméretű 
mozgalomról van szó, amely érinti mind az egyházat, mind a teológiát.
Ez a jelenség a legvilágosabban a harmadik világban látható, de másutt 
is észlelhető. Legelőbb a missziói körökben tűnt fel. A keresztyén 
egyház a harmadik világban a kezdeti időszakban olyan volt, mint 
egy szervezeti, pénzügyi és hivatali rendszerével, mindenekelőtt 
pedig teológiájával együtt felülről megindult mozgalom. Ezzel szemben, 
mint tdujuk, már évtizedekkel ezelőtt igen erőteljes reakció született.
Sakari Pinola tanulmányából (jumala antaa kasvun. Isten adja a nő- 
vekedést, 1984) két jellemző idézetet választottam: "Az evangéliumot
ne cserepes növény formájában hozzátok nekünk. Az evangélium magját
hozzátok, s ültessétek a mi földünkbe." —  "A keresztyén hit Afrikát
keresztyénné tette, de Afrika a keresztyén hitet még nem formálta
afrikaivá."

A teológia területén ez a reakció erőteljes kritikát jelent azzal 
szemben, hogy az európai, akadémikus teológiát a harmadik világba
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az egyetlen helyes teológiaként viszik át. Vegyük észre, hogy az 
európai és észak-amerikai teológusoknak az a felfogása, miszerint 
ók valamiféle általánosan érvényes teológiát képviselnének, illú
ziónak bizonyult. Ez a teológia is bizonyos szociális, politikai 
és kulturális környezet terméke. Ha ezt ebben a formában exportál
juk a harmadik világba, idegen, haszontalan elem marad. Elképzelhető, 
hogy teoretikus és szisztematikus szempontból vizsgálva elegáns és 
hibátlan, de a felhasználó számára idegen, nem képes motiválni a
másfajta környezetben éló fiatal egyházakat. Így hát nem releváns 
teológia. Nem találják sem figyelemfelkeltőnek, sem fontosnak.

Népi teológia

Ebben a helyzetben a világ különböző pontjaink egymásra megdöbbentő 
módon emlékeztető teológiák születtek, pl. Dél-Koreában a minjung- 
teológia, Thaiföldén a vizibölény-teológia, Csendes Óceán szigetvi
lágában a kókuszdió-teológia, a kiwiteológia Újzélandon, a fekete 
teológia Afrikában, végül a felszabadítás teológiája Latin-Amerikában. 
Mégsem minden  felszabadítási, vagy általában a harmadik világ teoló
giája néven ismert gondolatrendszer eredeti és saját. A harmadik
világ teológiájaként fémjeleznek a világon olyan programokat is,
amelyeknek gyökerei Kelet-Európai egyetemekre, vagy ökumenikus szer
vezetek központjaiban nyúlnak vissza. Ezeket azonban most nem tár
gyalom bővebben. Egyetlen egyesítő kötelékbe fűzi a harmadik világ 
teológiáját az a kicsi szervezet, amelynek neve Ecumenical Association 
of Third World Theologians (EATWOT), vagyis a harmadik világ teológu
sainak ökumenikus szervezete. Az Egyházak Világtanácsában az elkövet-^ 
kező években különös figyelmet akarnak szentelni ennek a teológiai 
jelenségnek. E teológiákat közös néven a jelenlegi szakaszban —  
jobb híján —  "Theology by the people", népi teológiaként emlegetik.

Említettem, hogy a különféle teológiák megdöbbentően hasonlíta
nak egymásra. Mi a közös vonásuk? Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
hogy a teológia mint fogalom ebben az összefüggésben a megszokottnál 
tágabb. Olyan teológiáról van szó, amely általában lentről indul, 
az emberek hitéből, tapasztalatából, tevékenységéből. Erről a teoló
giáról mondják, hogy "hit, amely megértésre törekszik" (Faith seeking 
understanding). E teológia ugyanakkor a keresztyén tapasztalat és 
gyakorlat analízise és arra való reflexió. Ilymódon a "credo ut in- 
telligam" alapelvnek egyfajta új változatáról van szó. Ez a teológia 
elkötelezett teológia, vagy helyesebben szólva úgy lehetne fogalmazni, 
hogy a teológia a Biblia fényében történő elkötelezettség és reflek
tálás kölcsönhatásában születik. Elmélet és gyakorlat sugallják, 
motiválják egymást. Így tehát Istennek a gyakorlatban való megérzé
séről van szó (Jn 7,17). Olyan teológiáról, amelyik nem elégszik 
meg azzal, hogy megérti a valóságot, hanem amelyik elsősorban megvál
toztatni igyekszik azt. S ez a valóság többnyire szegények, elnyomottak, 
a kisemberek valósága.

Ez a teológia két értelemben is közösségi. Egyrészt közösség 
által gyakorolt teológia- hivatásos teológusok, különféle csoporto
sulások és egyének kölcsönhatásából születik. "Olyan teológusokra 
van szükségünk, akik közösségben szolgálnak, s nem olyanokra, akik 
saját problémáik megoldásán tépelődnek egy-egy közösség mellet" (Tri 
Sam Amirthan). E teológia abban az értelemben is közösségi, hogy 
úgynevezett "kontextuális" teológia. Szervesen hozzátartozik ahhoz
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a szociális és kulturális környezethez, amelyben született és amely
ben működik. Nem valamiféle cserepes növény, hanem egy-egy egyház 
hazai talajába vetett magból kikelt növény. Ez a kókuszdióteológia 
a Csendes-óceáni szigetvilágban, a vízibölényteológia a Thaiföldön, 
a fekete teológia Afrikában, a felszabadítási teológia Latin-Ameri- 
kában. Nálunk, Finnországban erdők teológiája, Aura-parti teológia, 
stb. lehetne.

De lehet-e ilyenfajta teológiát komolyan venni? Képes-e megfe
lelni a teológia elnevezésnek? Ilyen kérdéseket tehet fel a fintorgő 
és ismeretelméleti gondolkozást! nyugati. Egyáltalán összemérhető-e 
ez a "kontextuális", népi teológia azzal, amit mi teológiának neve
zünk? Erre azt válaszolhatjuk, hogy ezt a "theology by the people"-t 
Isten népe alkotta teológiát korántsem kell az úgynevezett akadémi
kus teológia alternatívájának tekinteni. De ugyanakkor nem is csupán 
szubjektív megfontolás, amely nélkülözi az intellektuális következe
tességet.

Az imént említett harmadik világbéli teológusokat tömörítő szer
vezet azt mondja ki, hogy itt valójában bizonyos választható teoló
giai metódusról van szó. Ismeretelméleti alternatíváról, amelyben 
a teológia első lépése az elkötelezettség (commitment). Deduktív 
helyet induktív teológiáról van szó.

De ez mégiscsak teológia, amely tudományosan messzebbre törek
szik, mint hogy megismerje Istent s az Általa teremtett valóságot. 
Végeredményben Isten magasztalására törekszik. Teológia, amely doxo- 
lógiává igyekszik válni. Példaként néhány mondatot idézek j. R. Chandran 
egy írásából:

"Különféle helyzetek kultúr-, vallás- és szociálpolitikai ténye
zőinek folytán sokféle harmadik világbeli teológia jöhet létre. Az 
EATWOT-ba tömörülő teológusok közös vonása mégis annak megvallása, 
hogy az Isten, akit mi vallunk és hirdetünk, az az Isten, aki védel
mez és megbékélést szerez felkínálva a bocsánatot a bűnösöknek, szo
lidaritást az elnyomás és jogtalanság áldozatainak. A harmadik világ 
teológusai és teológiái emiatt a szó valódi értelmében igyekeznek 
képessé tenni a harmadik világ lakóit arra, hogy a Magnificatot sa
ját felszabadulásuk és felemelkedésük énekévé tegyék: hatalmasokat
döntőt le trónjukról, és negalázottakat emelt fel. Éhezőket látott 
el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel (Lk 1,52-53)."

Alulról induló forradalom

A Magnificat, Mária hálaéneke a lentről induló forradalom, az 
elnyomottak és éhezők éneke. Az, amit a gazdagokról mond, nem is 
túl biztató: "Bővelkedőket küldött el üres kézzel". E szavak talán 
bennünket érintenének? A világnak azon a részén, ahol mi élünk, ta
gadhatatlanul sok olyan vonás van, amit a Magnificat szavai ábrá
zolnak. Nagyon világosan kell hát látnunk, hogyan tartoznak össze 
itt egyfelől a gazdagság és szegénység, másfelől az üresség.

Néhány esztendővel ezelőtt egy német egyházi emberre] beszél
gettem. Kértem, mondjon valamit arról, ami egyházában mostanában 
történik. Hol bontakoznak ki a jövő előjelei?

"Jó néhány esztendő óta igyekszünk megvalósítani egy felülről 
indított forradalmat Revolution von oben)-mondta-, de ez semmi 
említésre méltót nem hozott létre. Megpróbáltuk megújítani az egyház
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életét felülről tervezett és fentről indított szervezeti változta
tások és átfogó programok segítségével. Igazából azonban semmi sem 
történt.Most abban reménykedünk, ami lent történik. Különösen fia
talok és értelmiségiek körében mutatkozik mozgolódás. Annak, ami 
képes az egyházat megújítani, láthatólag lentről kell elindulnia. 
Az, amiben reménykedem tehát, az alulról kiinduló forradalom ('Revo- 
lution von untén')-"

Ez a kép valahogy nagyon ismerősnek tűnik. Kevéssel korábban 
olvastam Leslie Newbigin püspök rendkívül érdekes és sikeres önélet
rajzát "Unfinished Agenda" (Befejezetlen Agenda) címmel. Ebben ő 
nagyon elevenen ábrázolja azt a munkát, amit Indiában közel negyven 
éven át végezhetett. Vezérgondolatai közül az egyik ugyanaz, mint 
amit német beszélgetőtársam elmondott: az egyház alulról növekszik.

Fentről indított forradalom

Ugyanerről volt szó néhány esztendővel ezelőtt a finnországi 
lutheránus egyház püspökeinek összejövetelén. Megállapítottuk, hogy 
egyházunk széleskörű és alapvető nevelési programjának megvalósulása 
helyi szinten ütközött nehézségekbe. Paavo Kortegangas, Tampere püs
pöke találóan állapította meg, hogy ez a hetvenes években alkotott 
program mennyire a korszak megnyilatkozása és terméke volt. Finnor
szágban ugyanis akkor a nagyszabású és részletekbemenően kidolgozott 
tervek idejét éltük, amikor eluralkodott a tervezgetések lehetősé
geibe vetett túlzott bizakodás. Abból indultak ki, hogy előbb fent 
kell kidolgozni a tervet a legteljesebb program formájában, azután 
lejjebb kell vinni, s helyi szinten megvalósítani. Az alsóbb szint 
azonban nem jött mozgásba. Nem lelkesült fel. A felülről indult for
radalom a szó szoros értelmében száraz, terméketlen homokba fulladt.

Olyan korban éltünk tehát, amikor buzgón igyekeztek megvalósí
tani a felülről induló forradalmat mind az egyházban, mind a társa
dalomban. De az eredmények nem kápráztatnak el. Ez egyben Finnország 
jelenlegi politikai rendszerének is talán legnagyobb problémája. A 
pártok és a szakszervezetek annak idején lentről kezdeményezve, az 
elnyomottak és éhezők "forradalmának" eredményeként születtek. De
mikor aztán a párt, vagy intézmény "lábraáll", amikor a szervezete
kialakul, amikor finanszírozása a tagok aktivitásától függetlenné 
válik, akkor a forradalom általában irányt vált. A fent elhelyezke
dő hivatalnokok és közigazgatási szervek feladata, hogy minden ere
jükkel megkíséreljék aktivizálni a szervezet tagjait. Programokat 
szerkesztenek, kampányokat, fellépéseket szerveznek, hogy a nagylét- 
számú tagság a működési iránynak megfelelően mozgásba lendüljön.
Előbb tehát a program, azután a gyakorlat, amelynek a programot meg 
kellene valósítani. Ez a fentről kiinduló forradalom szervezete és 
logikája: előbb a teória, aztán a praxis.

Nem ismerős-e nekünk az effajta stratégia? De igen. Ismerősek 
a vele kapcsolatos nehézségek is. A finn egyház történetében voltak 
dinamikus helyzetek. A régi ébredési mozgalmak a maguk idején bizony
nyal megvalósították azt, amit az imént "Revolution von unten" néven 
emlegettünk. A háborút követő években láthattunk olyan jelenségeket, 
amelyek fokozatosan valósultak meg igen bonyolult szervezetekben, 
hivatalaikkal és vezetőréteggel a különféle egyházi szinteken. Az 
egyházunkban és gyülekezeteinkben az elmúlt években történtek nagy 
része ezekből a szervezetekből indult el, s megvalósulva a passzív
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tagok serkentője lett. Az egyház életének és működésének szimbóluma 
a felülről lefelé irányuló nyíl volt. A tevékenységet meghatározó 
logika a felülről indult forradalom logikája volt: előbb a terv, 
teoória, aztán a megvalósulás, gyakorlat.

Hiba lenne azt mondani, hogy ez a stratégia nem hozott eredmé
nyeket. Sokféle tevékenység létezik, vannak csoportosulások, össze
jövetelek, stb., s az egyházi munkások a kimerültségig fáradoznak. 
De látnunk kell azt, hogy e kimerültségnek belső kapcsolata van a 
felülről indított forradalom logikájával. Egyházunk ugyanis olyan, 
mint egy autó, amelynek motorja a tetején van. E motort egyházunk 
és gyülekezeteink munkásai alkotják. Ha ez leáll, az egész autó leáll, 
tehát az egyház megtorpan. Ha odafent nem terveznek, ha odafent, 
az egyház szervezeteiben nem készítenek programokat, ha ugyanitt 
nem próbálnak eszközöket találni az odalent, falvakban és városne
gyedekben lakók aktivizálására és motiválására, misem látszik tör
ténni. Ez teljesen logikus, ha abból indulunk ki, hogy előbb jön 
az elmélet, aztán a gyakorlat. Ez esetben a csoportnak előbb kész 
teológiát kell adni, azután a csoporttagoknak lehetőség szerint 
tartalommal kell megtölteni ezt a teológiát, majd ezután jön —  ha 
jön —  a megvalósulás. Az is logiKus, hogy azok a területek, amelyek 
a szervezet felső szintjéről jövő cselekvésen kívül esnek, mindig
passzivitásban maradnak.

Mindez azt jelenti, hogy az egyházunkban és gyülekezteinkben
folyó tevékenység túlzottan is a fizetett munkásoktól függ, akik 
a lassanként formálódó általános stratégiának megfelelően túlságosan 
központi helyet kapnak. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes új pró
bálkozás meghatványozza az egyház tevékenységét, és automatikusan 
új feladatokat és terheket ró e munkavégzőkre. A gépezettől több
fordulatot várunk, ha a sebességet növelni akarjuk.

A kérdés most már az, hogy meddig folytatódhat egyházunkban a 
felülről indult forradalom stratégiája és logikája. Mit kellene he
lyette kitalálni és hogyan? Ezek a finn egyház kérdései.

Varázsvessző?

Néhány évvel ezelőtt egy júniusi estén Sao Paolo szegénynegyedé
ben ültem egy kicsiny otthonban. Itt gyűlt össze a szomszédos házak
ból néhány keresztyén fiatal. Ahogyan mindig, amikor összegyűltek, 
most is először arról próbáltak képet alkotni maguknak, hogy hogyan 
élnek az emberek a közvetlen környezetükben. Mire van szükségük? 
Miben szenvednek hiányt? Mik az ínség okai? Mit tehetnénk? Mit sike
rült tennünk eddig? Mit kéne másképp csinálni? Az este eltelt. A 
konkrét helyzetet megkísérelték megérteni a Szentírás fényében is. 
Végül megterítették az Úr asztalát és úrvacsorát osztottak.

Egyik alapszervezetük összejövetelén voltam jelen. Valami felvil
lant előttem egy növekvő mozgalomból, amelyben a lentről induló for
radalom stratégiáját és logikáját valósítják meg: előbb a gyakorlat, 
aztán az ezt tolmácsoló és vezető teológia —  ebben az esetben az 
úgynevezett felszabadítás! teológia. Előbb a valósággal való talál
kozás, tapasztalat és gyakorlat útján, majd Isten szavának megőrző, 
szabadító, vezető és biztató szóként való elhozatala e valóságba.

E formájukban semmit a látottakból nem lehetne megvalósítani 
sem Finnországban, sem máshol Európában, sem a bázis-szervezetek 
mozgalmát, sem a felszabadítási teológiát. Olyan lenne, mintha ide-
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gen cserepes növényt hoznánk ide. Mégis meg kell fontolnunk, van-e 
Sao Paoloban valami, amit nekünk is meg lehetne kísérelni, céltuda
tosan keresni. Van-e a példában olyan, ami valamikor egyházunkban 
is élé, dinamikus valóság volt, ami most bizonyos fokig eltűnőben 
van? Ez az én fő kérdésem. Van-e valamilyen útmutatás arra nézve,
hogyan lehetne az egyházban a teológiát gyakorolni? Nem azt mondom,
hogy keressünk valamit, ami az akadémikus teológiát helyettesítené,
hanem olyasmit, ami szervesen kapcsolódna az emberi valósághoz, ta
pasztalatokhoz. Ez talán segítene, hogy a hit fényében jobban tol
mácsoljuk a világot, lelkesedést és irányítást adhatna a gyakorlat
hoz. Nem akarok megdönthetetlen válaszokat adni e kérdésekre, de 
úgy sejtem, hogy ami ezekben az években a harmadik világ teológiá
jában történik, az lehetne olyan varázsvessző, amelynek segítségével 
saját talajunkon is új forrásokra lelhetünk.

Ford.: Keveházi Katalin

A felszabadítás teológiája 
és Latin-Amerika

Hazánkfiaként sem vonhatjuk ki magunkat azon problémák alól, 
melyeket ez a kontinens és főleg annak egyik legnagyobb állama, Bra
zília hordoz. Egy olyan világvárosban, mint Sao Paulo, észrevehet
jük a magas szintű, fejlett ipar, a nagyszerűen szervezett kereske
delem és szédületes forgalom közepette is azt a kikerülhetetlen tényt, 
hogy az emeletenkénti többszáz négyzetméteres lakások, uszodás, jól 
őrzött felhőkarcolók között is jelen van a nyomor. Tőlünk egy perc
re, a temető falánál figyeltem azokat az északról jött embereket, 
családokat, kik az utcai járdán élik le életüket, amíg fel nem ka
paszkodnak legalább a ma még számukra elérhetetlen fa, bádogviskós, 
közművesítetlen, hatalmas favellák színvonalára. Amíg valamilyen mun
kát nem találnak, koldulásból és a közeli piac ottmaradt hulladékai
ból élnek. Még szerencse, hogy itt az árusok jószívűek.

Az egyház ilyen társadalmi rétegeződés közepette egészen ter
mészetes, hogy már régtől fogva kereste a kiutat és megoldást. L. 
Boff ezt írja: "Hogyan is lehetünk keresztények egy ilyen nyomorú- 
ságosos világban? Csakis úgy tudunk hitelt érdemlő keresztényekké 
lenni, ha a mi hitünket felszabadítás formájában éljük meg."

Már Brazíliában kezembe került Hefty László buenos airesi evan
gélikus lelkésznek a Lelkipásztorban a múlt évben megjelent cikke. 
Elmondja, hogy egy teológiai tanár társával együtt majdnem az éle
tével fizetett azért, hogy egy 14 000 lakost számláló favellában 
vállalták az együttlakást az ott lakókkal és egyben közbenjártak 
a hatóságoknál az emberibb életkörülmények elérése érdekében. Elhur
colták őket és még a halálukat is jelentették, de szerencsére ez 
tévesnek bizonyult. Ami Argentínára áll, az egész Latin-Amerikára 
is jellemző. Az emberek elszegényedése, a nemzetközi mammutipari 
fejlődés sokrétűsége következtében a kisipar lassan elsorvadt. A 
létminimumot sem érik el a megállapított, szakképzetleneknek járó 
legkisebb keresetek. A kérdés sokáig az európaiak és a kívülállók

280



számára csak szociológiai megfontolások tárgyát képező érdekesség 
volt. De ahogyan a veszélyeztetett európai helyzetben a békés egymás 
mellett élés, a leszerelés, az atomfegyverzet-csökkentés a probléma, 
úgy itt a nagyhatalmak érdekkörén látszólag kívül maradni akaró szub
kontinens felelős emberei számára egészen más hangsúlyt kapnak az 
olyan szavak, mondatok, mint az egyház jelmondata: "Béke igazsággal 
Jézus Krisztus által." Ez itt többé már nem jól megfogalmazott jelmon
dat, hanem minden szava az itteni tényháttér vetületében sajátos 
hangsúlyt nyer.

Hefty László is érzi a felszabadítási teológia hiányosságait 
és teológiai alapvetésének itt-ott sebezhető voltát. Ugyanakkor 
igaz ennek a jószándékú mozgalomnak, irányzatnak társadalmi szinten 
való igazsága is. Ha az európai, római katolikus megközelítését né- *
zem ennek a teológiának, akkor érezni lehet, hogy a II. Vatikáni 
Zsinat csiszolt mondataiban sok a bibliai hátterű igazság, valamint 
a Ratzinger bíboros által későbben szerkesztett megnyilatkozásokban 
is, de ugyanakkor az is, hogy Róma messze van Latin-Amerikától. Amikor 
a Hittani Kongregáció elítélte Leonardo Boff itteni teológus szer
zetes legutóbbi művét: (Egyház: karizma és hatalom), a 372 tagú brazil 
püspöki kar reprezentánsa bátran kijelenthette: ebben a kérdésben 
a brazil püspöki kart is meg kellett volna hallgatnia Rómának. Ma 
nem lehet, nem illő róluk, nélkülük határozni. Boffról a későbbiek
ben még lesz szó, de mindenesetre .jellemző, hogy II. János Pál pápa 
Boffnak az először inkább negatív jellegű megítélését a Hittani Kong
regáció második idevágó közleményében némileg módosíttatta. A későb
biekben látni fogjuk, hogy konszenzusra törekedett a brazil püspöki 
karral. Mindenesetre a pápának is emlékezetes lehetett, hogy egyik 
dél-amerikai látogatása alkalmából a perui indiánok azzal adták neki 
vissza a Bibliát: "Vedd ezt a könyvet, mely nekünk csak elnyomást 
hozott!"

Amikor a pápa Limában az El Salvador nyomornegyedet meglátogat
ta, olyan spontán megfogalmazott módon tett a szegények mindennapi 
kenyérre való joga mellett bizonyságot, hogy az a vezető körökben 
megütközést keltett.

Érdekes megfigyelni, hogy ez a téma európai teológus körökben 
világszerte mennyire divatossá lett, nyugaton ugyanúgy, mint északon.
Finn egyházi lapok kedvenc témaköre a közép és dél-amerikai egyházi, 
gazdasági, társadalmi helyzet felmérése és az ott úrrá lett teológiai 
helyzet bemutatása. A "Kotimaaban" olvastam (1986. aug. 05.), hogy 
Strasbourgban a Lutheránus Világszövetség Ökumenikus Kutató Központ
ja rendezett szemináriumot a felszabadítás teológiájáról. Ezen az 
egyik előadó Milton Schwantes brazil teológiai professzor volt. E 
cikk megírására készülve érintkezésbe léptem a Sao Leopoldinoban 
tanító professzorral. Kifejtette egy levélben az ottani evangélikus 
teológiai fakultás álláspontját és brazil nyelvű forrásanyagot aján
lott. Ezt a sao pauloi magyar bencések könyvtárából szereztem meg.
Ez az új irányzat élesen támadja az európai, főleg a német teológu
sokat, akik szívesen megkeresik a sebezhető pontokat, de ugyanak
kor nem élnek ott és nem érzik, hogy az egyház élete mennyire nem 
lehet független híveinek mindenkori életétől, de ugyanakkor egy ennél 
jobb megoldásra nem mutatnak rá.

Mindez Latin-Amerikában nem is elsősorban evangélikus probléma, 
mert a mi híveink szinte mindenütt közelebb állanak a gazdaságilag 
jobban, sőt egész jól szituált rétegekhez. Ennek ellenére érdekes
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volt érezni és látni, hogy az itteni brazil evangélikus papok is 
többségükben radikálisok és a szociális reformok útján kívánnak járni. 
Erre két példát említek. Az ottani egyház "Informacao" c. lapja szá
molt be arról, hogy. az evangélikus világgyűlésen Budapesten is járt 
brazil küldöttség egyik tagját —  Werner Fuchsot —  Parana részál
lamban perbe fogták, bíróság elé idézték, mert a földreform végrehaj
tása során a késedelmeskedők elleni népmozgalom élére állt. Vád: 
a katonaság megsértése. Kétévi felfüggesztett börtönbüntetésre ítél
ték. Szolidaritást vállalt vele az egész délamerikai keresztyénség. 
Az Evangélikus Életben már említettem, hogy Eugenio Föhringer sao 
pauloi volt vezető lelkész (evangélikus), ma a favellás, vagy azokon 
kívül élő, utcákon alvó, csavargó gyermekeknek az érdekében kíván 
szolgálni. A protestánsok, de a kinti magyar bencések is, célul tűz
ték ki maguk elé, hogy a szociális megsegítésen túl erkölcsi tanítást, 
munkára nevelést is végeznek a közelükben lévő nyomornegyedekben.

2.
Tanulmányom nem ölelheti fel ezt a témát a maga egészében, mégis 

feladatomnak tekintem megmutatni a kiindulását és többek között azt 
is, hogy ez a mozgalom miként fejlődött odáig, hogy Leonardo Boff 
könyve elítélésében magának a római Hittani Kongregációnak kellett 
állást foglalnia.

Ha MEG AKARJUK KÖZELÍLTENI A FELSZABADULÁS TEOLÓGIÁJA (FT) gondo
latkörét, ismerni kell Gustavo Gutiérrez 1972-ben megjelent alapve
tő könyvét. Öt tartják a FT atyjának. Az ő írásai alapján történt 
előbb 1968-ban Medellinben, majd 1979 elején a mexicoi Pueblában 
az a döntés, hogy a CELAM (a latinamerikai rk. püspöki konferencia) 
kilépett a zárkózottságból és egyöntetűen elhatározta, hogy a szegé
nyek odalára áll.

B. Mondin: "A felszabadítás teológusai" c. munkájában (Xaveri
szerzetes, Olaszországban élő rk. egyetemi tanár, filozófus, az Os- 
servatore Romano munkatársa) bemutatja az egyes teológusokat és egyút
tal a legtöbbjét keményen meg is bírálja, végül közli a hivatalos 
rk. zsinati alapvetésű állásfoglalást.

Érdekesen adja könyve bevezetőjében ennek a gondolatnak a filo
zófiai alapvetését Parmenidestől Platonon át Jézus Krisztusig, aki
ben a szabadság modelljét és az igazi felszabadításunk értelmi szer
zőjét is látja. Egyben utal Pál apostolra, aki a leveleiben mindezt 
oly szépen kifejti: (Gal 5,1-13; Kol 1,13-14). Kierkegaard szerint 
a bűnös ember lázad az Istennel szemben és a felszabadítás, amit 
hittel megszerez, nem az ember, az Isten műve. A kiégett Nietzschen, 
Kanton át eljut Marxig, aki kijelenti, hogy nem elég a világot szem
lélni, át kell azt alakítani, formálni. Mikor elemzi a világon meglévő 
bajokat, a javak egyenlőtlen elosztását, szegénységet, nyomorúságot 
stb. eljut odáig, hogy a felszabadítás ennek a társadalmi rendnek 
a lerombolása és egyben mindazon szuperstruktúráknak a lerombolása, 
melyek ezt támogatták.

Az egzisztencializmus hívei (Sartre, Camus) az élet reménytelen
ségében mindebből csak a halálban látnak kiutat, felszabadulást. 
Russel, Marcuse, mint az újabb irányzatok képviselői után oda jut 
el, amit Már Augustinus is joggal definiált "nagy misztériumnak”,
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hogy az igazi szabadság teljesen kielégítően megindokolt megfogalma
zása túlhaladja az ész lehetőségét, azért erre a legjobb fogalmi 
meghatározás: a benne való hit.

Itt csak az érdekesség kedvéért említem azokat a neveket, akik 
előfutárai voltak ennek a gondolatnak. Náluk a szegényekért, elnyomot
takért , mellőzöttekért való kiállás volt az a lelkesítő erő, mely 
minden írásukban tükröződött. Richard Shaull (Princeton, USA), de 
Latin-Amerikában volt misszionárius. Joseph Combiin, ki Belgiumban 
tanult, több egyetemen volt tanár, most a Louvainben lévő egyetemen 
tanít. 0 hitet tett amellett, hogy a kereszténység rendelkezik olyan 
saját forradalmi koncepcióval, mely nem kevésbé hatékony, mint bár
mi más. Erről a kereszténység 2000 éves történelme is tanúskodik. 
Bízik abban, hogy a keresztények képesek lesznek átformálni a korrupt 
és romlott Latin-Amerikát egy békés, Isten országa modelljére emlé
keztető világgá.

RUBEM ALVE5, aki a brazil campinasi presbiteriánus teológiai 
főiskolán tanár, a Harvardon (USA) tanult. Teológiája filozófiai 
megalapozottságú. Erősen kritizálja a felvilágosultságot, marxizmust, 
politikai humanizmust és a modern, új teológiai irányzatokat is. 
Messiási humanizmusa kifejtésében sok rokon vonást mutat a hazai egy
házaink szolgálat-teológiájával. Isten szenved —  írja —  a világ 
szolgai állapota miatt és együtt szenved a szegényekkel, a gyengék
kel is. Ez egyben a felszabadulás reménysége is.

A FT megszületéséig Latin-Amerika nem csupán poltikailag, gazda
ságilag, társadalmilag, hanem teológiailag is elmaradott világ volt, 
de ma ez az irányzat tekintélyt szerzett a haladó teológiai gondol
kodás előtt. A XVI. században Németországban minden feltétele meg
volt a reformáció kibontakozásának, de az mégis csak egy olyan egyé
niség által születhetett meg, mint Luther Márton. Ugyanezt el lehet 
mondani a FT-ról is. Ez csak két olyan egyéniség munkájának köszön
hető mint Gustavo Gutiérrez és Hugo Assmarm.

Gustavo Gutiérrez öt évi orvosi tanulmány után lett filozófus 
és végezte el a teológiát. 1959-ben szentelték pappá és 1960 óta 
tanár a limai rk. egyetemen. Öt sohasem idézték a Hittani Kongregá
ció elé. "A FT szerinte nem más, mint Isten országának a történelem
ben megvalósult, emberi cselekvésre vonatkozó reflexió új látásmódja." 
Olyan teológia, mely a jelenlegi igazságtalan helyzet megszűntetésére 
és emberségesebb társadalom megteremtésére irányuló törekvések tapasz
talatából született. A FT rámutat Isten országára és tiltakozik az 
emberi méltóság megalázása ellen. Olyan társadalmat akar építeni, 
amelyben a szeretet a felszabadító erő. A Hittani Kongregáció is 
kimondta, hogy a FT nem annyira új témát vet fel, hanem inkább a 
teológia művelésének új módját adja. G. Gutiérrez legújabb könyvében 
azt mondja: "A hitről való beszélgetés másodlagos dolog magához a 
hit éléséhez viszonyítva. A FT szerinte a gyakorlattal kapcsolatos 
hit fényében végzett, kritikus reflexió. "A FT tehát nem a keresz
ténység új, általános magyarázata, sem pedig az eddigiektől eltérő 
teológia, hanem egy eddig elhanyagolt új perspektíváról van szó. 
Ő világosan megértette, hogy Latin-Amerika népének felszabadulása 
az igazságtalanság, bántalmazás alól csak a meglévő rend elpusztí
tása által érhető el. A törvényesített erőszak nem tartható fenn. 
Az Ő hatására határozott a nedellini konferencia úgy, hogy ugyan 
Jézus Krisztus által van a szabadulás a bűntől, de egyben a tudat
lanságtól, éhségtől, nyomorúságtól és az elnyomástól is. Itt hatá-
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rozták el a küzdelmet a nép szolgai sorsa ellen és egyúttal az em
beribb életfeltételek megteremtéséért való harcot is. Ő alkotta az 
az addig használt "fejlesztés, fejlődés" fogalmai helyett a "felsza
badítás" kifejezését. Ez utalás arra is, hogy a bűntől való szabadu
lást, a megváltást, az új életet is Jézus Krisztus adja. A keresz
tény gyülekezet feladata, hogy segítőlegesen részt vehessen egy új 
világ életre hívásában. Ehhez előbb tudnia kell jól felmérni a hely
zetet és keresnie kell hite, lelkiismerete alapján, a Szentírás által 
is a kivezető utat. Elkerülhetetlen volt Gutiérrez számára, hogy teoló
giája ne kerüljön termékeny dialógusba a marxizmussal a világ átala
kítása érdekében. Ezért sokan bírálják is. Ő nem azonosítja a meg
váltást a politikai felszabadítással, ahogyan azt mások megteszik, 
de a megváltás magában foglalja a politikai felszabadítást is. De 
ezek más és más mélységben gyökeredzenek. A felszabadítás által növek
szik itt az Isten országa, de az még maga nem a teljesség. Gutiérrez 
szerint csakis az élő, aktív kereszténység képes lerázni magáról 
az elnyomó politikai hatalmat, és egy új rendet létesíteniA forra
dalmi magatartás szükségességére nem is annyira a hit igazságai ré
vén jut el, hanem inkább az emberi lelkiismeret alapján.

Mondin joggal bírálja őt azzal, hogy nem produkál egy kész és 
teljes FT-t, amit levezet, vagy legitimizál az evangélium által. 
A tapasztalatból, gyakorlatból indul ki, hogy a hit által döntsön 
a cselekvés mellett. Ez inkább teológiai érvelés a felszabadítás 
szükségszerűségének az érdekében. "A mi megtérésünk a próbaköve min
dennek, mert —  írja —  az így felszabadult ember odafordul a másik
hoz, az elnyomotthoz, lenézetthez, kizsákmányolthoz." Vallja, hogy 
úgy kellene gondolkodni, mint Krisztus, aki ezekben az emberekben, 
kik szenvednek, jelen van. Ha ez nincs meg a hitünkben, halott hit 
az. Bírálói azt is hibáztatják, hogy nála az emberi cselekedet nagyon 
előtérben van és kevesebb hely jut Isten kegyelmének. Gutiérrez sze
rint a Szentírás nem csupán egy benső, szellemi felszabadításról 
beszél, ahogyan azt sok teológus állította a múltban, hanem a külső 
rosszról, anyagi értelemben vettről is. Szerinte az egyháznak fele
lősséget kell vállalni a társadalmi, politikai emberségtudat kialakí
tásáért is. Hibáztatják nála, hogy a helyzet alulról való felmérése, 
mint kiindulópont, még nem teológia.

A Rómában doktorált brazil Hugo Assmann. aki professzor Costa 
Ricában, sokkal radikálisabb. Ez vonatkozik módszerére és a politikai 
megoldás keresésére is. Assmann egy Gutiérezzel abban, hogy a hitet 
a praxisba beilleszti és a gyakorlatot magát mint hitre utaló vonat
kozást tekinti. Gutiérrez jobban ügyel a bibliai megalapozottságra 
mint ő. Amikor Assmann teológiát formál, ebbe alapvetően beleszól 
az erős szociális beállítottsága, és nála sokszor úgy néz ki a hely
zet, mintha egy szociológus a hithez folyamodnék, hogy ezáltal is 
megerősítse a maga szociológiai nézeteit, pedig pont fordítva kelle
ne a szociológiai tudományokat a hit szolgálatába állítani. A szoci
ológiában a felszabadítás megengedett; és más dolog, hogy van-e ezek
nek bibliai alapja és hogy az akkor —  írja Mondin —  felszabadítás 
teológia-e?

Leonardo Boff, ferences szerzetes, brazil születésű, Brazíliában 
és Münchenben K. Rahnernél tanult. Jelenleg teológiai professzor 
a Rio de Janeiro melletti petropoliszi főiskolán. Több egyházi lap 
szerkesztője is. Az ő, egyik legújabb, inkriminált könyvéről a későb
biekben még les/ szó, de most egy 1978 évfolyamú teológiai szaklap-
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bán negjelent: "A minimum minimuma” c. cikke alapján mutatom be öt 
röviden saját szavai alapján.

Bevezetőjében leszögezi, hogy nem igaz velük szemben a marxiz
mus vádja s az, hogy a FT művelői a kereszténységet csak politikai 
dimenzióban látnák. A hit szerinte túlhaladja a poltikát és eléri 
az Isten abszolútumát. Szerinte nincs olyan Latin-Amerikában élő 
teológus, aki Krisztus megváltói munkáját csökkenteni kívánná a maga 
érdekében, és őt csak történeti példaképpé tenné. Érdemtelen vádnak 
tekinti, hogy mintha a FT művelői előtt Krisztus csupán a szegények 
forradalmának a szimbóluma lenne, valamint azt is, hogy az ö megvál
tása, felszabadítása kizárólag politikai, gazdasági és szociális 
jellegű lenne. Szerinte, ha a tényeket, melyek létrehozzák, kihív
ják azt, nem értjük meg: nem fogjuk tudni megérteni ezt a teológiát 
sem. Először is szocio-analitikai látásra van szükség. Azt észlelni 
ugyanis, hogy megvan a gazdagok és szegények, szegények és még szegé
nyebbek közti különbség és mindennek a tudatában az a tudat még csak 
fájdalmasabb, amikor ugyanaz a hit köt össze bennünket.A látás, az 
észlelés és a méltatlankodás cselekvésre kell, hogy ösztönözzön.
Itt nem elég a liturgia, a hitoktatás —  írja — , a hit cselekvésre 
kell, hogy ösztönözzön, mert a hit cselekedet nélkül üres hit, amely 
nem ér el az Istenhez. A tényfelmérés után a lelkiismeret gazdasági 
reformok után kiált a gazdasági egyensúly érdekében. Ahogyan a Bibliát
is értelmezi, az is szociális töltésű. Mert —  szerinte —  ahol a
szociális analízis privát gazdagodásról szól, a hit bűnös egoizmus
ról beszél. A teológia feladata a szociális valóság felmérésben hár
mas: 1. Fel kell mérni, hogy a társadalomnak most uralkodó típusa
az Isten szándékához igazodik-e vagy sem? 2. Mivel szerinte 
az egyház és a hit a hatalmasok szervezése volt, ezért olyan köz
lésre lenne szükség, amely felméri az Isten igéjét, a tradíciót és 
az akkori szegények szociális helyzetének a valóságát. 3. A keresz
tény hit segíti a keresztény embert a konkrét történelmi helyzetek
ben való döntésében. Szerinte egy ideális keresztény több, mint egy 
szociális, vagy kapitalista beállítottságú egyén. Nem teremt keresz
tény szocializmust, de azt el lehet róla mondani, hogy abban az ér
telemben ideális szocialista, amikor azt hitből teljesíti és meg 
is valósítja. Az említett szocio-analaitikai kiindulást követi nála 
a hermeneutika, Ítélet alkotó szempont, és mindez a praktikumba, a 
cselekvésbe kell, hogy torkolljon. A latin-amerikai egyházaknak van 
súlya, épp ezért kell vállalniok sajátos kereteik között a szabadító 
szerepét. Amikor az egyház ezt teszi, sohasem feledheti az Isten 
országa dimenziójának a távlatait és nem szűkítheti le tevékenysé
gét egy szociális históriai vonalra sem, de ugyanakkor nem maradhat 
meg a maga sajátos egyházi magatartásának körén belül sem. Itt a jó 
értelemben vett bázisközösségek is segíthetnek egy jobb minőségű 
társadalom kialakításában. Bár a bázisközösségek jó része messze 
túl van ezen, és a legteljesebb radikalizmusban és Rómától való elsza
kadásban látja a megoldást. A hit a maga szolidaritásában mindig 
keresi a világos és hatásos megoldást a történelem elnyomottal érde
kében, de ezzel nem szabad csak szociológizmusba esnie.”A FT —  
írja Boff —  missziói küldetés minden igazságtalanság, kirekesztett
ség ellen, és mindez legyen a hit és tradíció által a gyülekezet szá
mára messiási feladat is". A FT arra az alapvető kérdésre akar felele
tet adni, ami nyugtalanítja a mi keresztény lelkiismeretünket: "Hogyan 
lehetünk keresztények egy nyomorúságos világban, csakis úgy, ha a
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hitünket a felszabadítás formájában valljuk meg."
Amint láttuk, voltak előfutárok,alapot lerakók, szisztematiku

sok és propagátorok. A kritikusok szerint ez a módszer odavezet, 
hogy könnyen ideológiává lesz és sokszor elfogadja a marxista koncep
ciót, mint a gyakorlat analizáló eszközét. Tagadhatatlan, hogy itt 
a FT művelői célba találnak törekvéseikkel, mivel a felszabadítás 
a mindenkori, így a modern ember alapvető igénye is."Azt mondják 
—  mondja Mondin — , hogy a modern ember szabad, pedig a mai ember 
szinte présben él, ellenőrzés, regisztrálás, beskatulyázás, prog
ramozás alatt. így sok megpróbáltatásnak van kitéve. A szogalelkúség 
ott van az egész világon, de főleg Latin-Amerikában. A kereszténység 
egy új, jobb kor a maga örömteli mondanivalójával és benne az ember 
elnyerheti a felszabadulást, jézus Krisztus történelmileg kiinduló
pontját jelenti egy olyan felszabadítási koncepciónak, mely az em
beriség szemléleti átalakításában és társadalmi berendezettségében 
nagy változást hozott. A kereszténység ezen a téren küldetéssel bír." 
Összefoglalva elmondható, hogy a FT nem csupán az emberi lélekkkel, 
hanem a testtel is törődik nemcsak az egyén, de a társadalom is ér
dekli. Érdeme, hogy a püspökökig felrázta Latin-Amerika egyházait. 
Becsülni kell azt a bátorságot, ahogyan megítélik az igazságtalansá
got, erőszakot, gyötrelmet, elnyomást és minden emberi megaláztatást. 
Amikor ezen felül az emberi jogokért és az igazibb emberéségért is 
kiállanak, úgy állhatnak előttünk a FT harcosai, mint a mi Urunk 
jézus Krisztus tanúi ebben a mi mai világunkban is. A teljességre 
törekednek, hogy megértsék az egész hitet a felszabadítás gyakorla
tában,de ez az út sokszor nehezen járható. A szigorú mérce szerint 
ez a teológia nem tud mindent felölelni.

L. Boffnak 1981-ben megjelenet műve: "Az egyház: karizma és ha
talom", római katolikus körökben nagy visszhangot váltott ki. Az 
ebben foglaltakat előbb a rio de janeiroi, illetékes egyházmegyei 
Hittani Bizottság kifogásolta, majd a rónai felterjesztés után a 
legfőbb Hittani Kongregáció is kifejezte fenntartásait Boff könyve 
állításaival szemben. Tudomásul vették a jószándékot és az egyházá
hoz való hűségét. De 1. azon állítását, hogy Jézus Krisztus nem akarta 
az egyházat, mint intézményt, kfogásolták. Szerinte a hierarchia
egy későbbi fejlődés eredménye, mely az eschatologia elhalványulása 
és bizonyos római feudális elvilágiasodás eredménye. Ma Boff szerint 
új egyháznak kell megszületnie, ahol nem a hatalom az elsődleges,
hanem a szolgálat. Boff bírálja a protestantizmust is, de szerinte 
Krisztus egyetlen egyháza fennálhat más keresztény egyházakban is. 
Ez fájón érintette Rómát sajátos egyháztana alapján. 2. Küzd a megme
revedett egyházi dogmatizmus ellen, holott a kinyilatkoztatás értel
mezésének nyitottnak kellene maradnia minden irányban. Bírálja a 
verbalizmust és a mozdulatlanságot. 3. Patologikusnak mondja, hogy 
a szent hatalmat a klérus hegemonisztikus módon eltorzította. Bírál
ja az uralkodást, centralizmust, triumphálást. 4. Boff végül követeli 
az egyházban a prófétizmus, a prófétálás szerepét, szolgálatát.

Mindezért, a Szerzetesi Kongregációval összhangban, egy évi szi- 
lenciummal sújtották. Ő kijelentette, hogy nem szakít az egyházával 
és az elítélést "az egyház tekintélyének kijáró tisztelettel fogad
ja". A többszázas brazil rk. püspöki karban is megoszlanak a véle
mények. az 1905. évi püspökkari konferencia véleménye szerint a ve
szély nem a FT-ban van, hanem az igazságtalan társadalmi szituáció
ban.Szerintük nyilvános, kreatív-teremtő vitára és bátor földreform-
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ra is szükség lenne. Boff a Ratzinger bíborossal való levélváltásá
ban leszögezi: "egyetért azzal a megállapítással, mely szerint a 
Harmadik Világ széles tömegei számára az Isten utáni éhség a döntő 
kérdés. Hozzáteszi:"azonban a mindennapi kenyér utáni éhség a leg
sürgetőbb probléma. A 'döntőt' —  (szabadulást a bűntől) —  és a 
'sürgetőt' —  (szabadulást a nyomortól) —  össze kell kapcsolnunk."

Ervin Kreutler brazil főpásztor szerint a Hittani Kongregáció 
ismert rendelkezése többet ártott, mint használt. Ezt a Szentszék 
is érezte és 1906 elején a FT-ra vonatkozó III. sz. állásfoglalását 
is kiadta ellensúlyozásként. Ivó Lohrschneider brazil rk. püspök 
Rómában megvédte a FT-t. Szerinte ez az irányzat abból a tapaszta
latból születik, hogy a Krisztusban hívő szegény embertársunkban 
Istennel találkozunk. Ugyanakkor Eugenio de Aranjo Sales rio de ja- 
neiroi érsek különbséget tett Latin-Amerika egyházainak a szegények 
melletti elkötelezettsége és a FT között. Az, hogy Rómában megszü
letett a "Keresztény Szabadság és Felszabadítás" új dokumentuma, 
az a FT pozitív szempontjait teszi hangsúlyossá. Boff elítéli a né
met teológusokat, akiktől megkérdezi,hogy tettek valamit is annak 
az érdekében, hogy a teológiának felszabadítása legyen? "A FT meg
térést követel, hitet feltételez és az elnyomottak iránti szeretet- 
ben áll." Az idézett legújabb római dokumentum semmiféle sajátos 
rendszert nem ad, hanem csak kritériumokat, hogy milyen mértékben 
felelnek meg az emberi méltóság követelményeinek a különböző társa
dalmi berendezettségek. Így jogos, hogy akik a gazdaság kisemmizett
jei, vagy a politikai hatalom részéről elnyomást szenvednek, erköl
csi eszközökkel megengedett, hogy olyan struktúrákat és társadalmi 
intézményeket követeljenek, melyekben jogaikat valóban tisztelet
ben tartják."

Íme, így érik meg és be a latin-amerikai közel két évtizedes 
FT gyümölcse. Ez meghozta azt a hatást, mely ha csiszolt mondatok
ban is, kifinomultan lát napvilágot, de egyben közel áll a mai em
berhez, problémáihoz és lehetővé teszi a néppel együttérző egyházi 
vezetés, pásztorolás munkáját is.

Még utalni szeretnék arra, hogy Don Bonaventura Kloppenburq ba- 
hiai püspök: "Népi egyház" c. könyve miként utal arra a nagy veszély
re, mely Latin-Amerika-szerte az úgynevezett Rómától elszakadni 
törekvő népi, egyházi mozgalmakban nyilvánult meg. A "nép" ebben 
az értelemben egyenlő a "szegénnyel", "elnyomottal" és "kizsákmá- 
nyolttal". Ezek ma már osztályharcos szemlélettel olvassák a Bibli
át, reformálni kívánják a liturgiát, hogy az ne legyen —  szerintük 
—  elaltató. A szocializmus, marxizmus útját vállalják, választják, 
bár nem valószínű, hogy az egyszerű emberek és papok ilyen szocializ
musát az arra illetékes hivatalos körök elfogadják. Ez dilemma 
és megoszlás az egyházon belül. Van mozgalom Dél Amerikában: "A ke
resztények a szocializmusért" jelszó alatt is. Kloppenburg az ilyen 
radikalizmust élesen bírálja, mert nem elég létrehozni a felszaba
dítást, vagy jólétet teremteni, hogy ezáltal már az Isten országa 
is elérkezett legyen. A keresztényeknek, hogy igazán megértsék a 
Bibliát, nem feltétlenül van szükségük a mai társadalomtudományokra. 
Mindezekben a kérdésekben semmiféle tudományé nem lehet az utolsó 
szó, hanem azoké, akik élik is az evangéliumot. (Kloppenburg)

Mt 13,11; Mt 11,25-26; 3Móz 19,15. —  Ezek a népi törekvések 
mintha Bultmann szellemében néznék Krisztust. A hit Krisztusát nem 
tagadják, de a feltámadást csendben mellőzik és a hit Krisztusát
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sem hangúlyozzák és nem mélyítik el. Istennek hála, hogy a szegény
ség és elnyomottság ellenére is sok Krisztus által feszabadított, 
lelkileg szegény él Latin-Amerikában. Egyesek szerint a FT sokszor 
akaratlanul is szolgálatot tesz az elszakadási törekvéseknek. Pueb- 
lában II. János Pál pápa ünnepi megnyitó beszédében szépen kifejtet
te bibliai megalapozottságú nézetét a keresztény felszabadítás értel
méről. Ugyanezt hangsúlyozta a boldogmondások alapján annak idején 
az egyik rio de janeiroi favellában tett megnyilatkozásában is: "Előbb 
az Isten és azután a felebarát."

Kloppenburg küzd azok ellen is, akik a régi teológiát eltemetni 
kívánnák. Sokak szerint a legfontosabb az, hogy megértsék a népet, 
de sokan kérkednek is azzal, hogy ők a nép harcosai. José Combin 
teológiai tanár kijelentette: "Nem vagyok akadémikus teológus, mert
nem vagyok képes úgy tanítani, mint ahogy az európai egyetemeken 
tanítanak." Egyesek közülük öt sorban el tudják intézni az európai 
teológiát, amit századok szültek. Mindez természetesen a szélsőség
álláspontja, de egyben a reakciója annak, hogy itt az egyház Medel-
linig, Puebláig tudomást sem vett a fullasztó, nyomasztó légkörről
és magát a mindekori uralkodó réteggel azonosította. A FT-nak kö
szönhető, hogy ma új szelek fújnak.

Befejezésül Milton Schwantes evangélikus, brazil professzor le
velében foglaltakra szeretnék utalni. Ez a brazil evangélikus egyház 
teológiai álláspontját is tükrözi. 1. Ez a teológiai gondolkodás 
elsődlegesen nem azért fontos, mert ezek az emberek szegények, hanem 
azért, mert kisemmizettek is. 2. A gyakorlat, mint a cselekvés helye 
a hit gyümölcse. A teológia nem lehet semleges a konkrét szociális 
helyzet összefüggéseiben, mert abban teljesedik ki. 3. A szegények 
szeretetét a keresztények alapvető kötelességüknek tekintsék. Ez 
nem csupán tudomásulvételüket jelenti, hanem segítésüket, szervezé
süket is. 4. A FT a maga munkájában figyelembe veszi az emberi tudo
mány minden eszközét, melyek feltárják a gazdasági és szociális vi
szonyokat. A FT ennélfogva nem is annyira a filozófiával, hanem in
kább a szociológiával tart kapcsolatot, de nem lesz marxistává, bár 
párbeszédet folytat azzal is. 5. A kiindulópont a Szentírás és az 
a Krisztus, aki szegényen és elhagyottan halt meg. A mi felszabadí- 
tási teológiánkban —  amint írja —  fontos a Biblia centrális helyze
te. 6. A FT számára a szegények nem tárgyak csupán, hanem hitünk szerint 
Isten gyermekei is egyben, kik organizációjukat az egyházban talál
ják meg, hogy közösen átformálják a társadalmat. Schwantes mondotta 
Strasbourgban: "Az evangélium nem csupán szó, hanem tett, cselekvés
is"; szegények vagyunk és gyengék is, de Isten gyermekei, és az Úr 
a mi vezérünk". Ugyanitt a brazil Benedito Ferrari mondotta: "Ahogyan 
a hatalmon lévők Jézust halálra ítélték annak idején, a jelenkor 
hatalmasai a szegényeket ítélik halálra." Hibáztatja, hogy az euró
pai keresztény hit nem volt képes kimunkálni egy igazságos társadalmi 
rendet, melynek alapja az egyenlőség és az emberi értékek tisztelet
ben tartása lett volna. Erre például hozza fel a maga országát, mely 
lélekszámra a világ legnagyobb katolikus egyháza, de mély társadalmi 
különbségek között él. A strasbourgi szeminárium egyik felszólaló
jával együtt mi is kérdezhetjük: a hit által való megigazulás és 
a társadalmi felszabadítás miként és hogyan találkoznak? Mások szerint 
itt elhangzott, hogy a FT nem tan, hanem a keresztyén bizonyságtétel 
egy formája az elnyomott, igazságtalanságban élők érdekében.



Mindaz, amit itt így kivonatosan, minck ét fél álláspontját meg
világítva, szerény eszközökkel feltártam, itt naponkénti kihívása, 
szolgálata az egyháznak. Mindez akkor ér valamit, ha nem csupán ér
dekességként hat, hanem erősítésül is szolgál itthoni szolgálatunk 
komolyabban vételéért. Hála Isten, hogy már nincsenek ilyen problé
máink, de azért mi sem élünk gondok és problémák nélkül, ahol közös 
erőfeszítéssel nem ugyanilyen lelkesen kellene munkálni a megoldást. 
Krisztus itt is, ott is liberator.

Felhasznált irodalom:

Gustavo Gutiérrez: Teológia da libertacao. 1979. Petropolis.
B. Mondin: Os Teologos da Libertacao. 1980. Tiao Paulo.
Dóm Bonaventura Kloppenburg: Igreja popular. 1983. Sao Paulo.

Agir.
Leonardo Boff OFM cikke: 0 Minimo do Minimo. (Revista Eclesiás- 

tica Brasileira.) vnl. 38.fasc. 152./1978. 
Magyar Kurir Rk. Félhivatalos egyházi értesítő 1984-86.
Hefty László: A Felszabadulás Teológia evangélikus szempontból

Benkő István

Benkő István nyugalmazott evangélikus lelkész három évig végzett 
szolgálatot egy latin-amerikai magyar evangélikus gyülekezetben, Sao 
Pauloban (Brazília), ottani tapasztalatai alapján írta ezt a tanulmányt.

Evangélikus költők és énekszerzők 
a XVI. században

Az új sorozat cikkei az "Új Magyar Irodalmi Lexikon" részére 
készültek. Vázlatos tanulmányaimnak kettő célja van. Elsősorban sze
retnék némi fényt deríteni azoknak a költőknek és énekszerzőknek 
életére, akiknek a versfőkböl, vagy záróversekból eddig csupán nevét 
ismertük. Egyúttal kérés azok felé, akiknek birtokában kiegészítő, 
vagy részlet-adatok varnak, felhasználásukat szerzői, adatközlői 
jogaik fenntartásával juttassák el a szerkesztőségnek. Ezzel a lexi
kon tökéletesebb, időtállóbb tartalmát, a reformáció korának alapo
sabb ismeretét is elősegítik. Evangélikus költőkről lévén szó, a 
jelenünk igaz ismeretét szolgáló múltunk örökségének feltárása el
sősorban egyházunk feladata.
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1. Panithi János

A hézagosán fennmaradt adatokból is következtethetjük, hogy ősei 
fontos szerepet játszó, országos hírű, előkeló nemesek voltak. Ké
sői leszármazottja lehetett az Árpádok korában élt Ponith comesnek, 
aki IV. Béla öreg és V. István ifjabb király közti harcban István 
mellé állt, s nemcsak felszabadította ostromlott helyzetéből, hanem 
a végső győzelmet is elérhetővé tette számára. Segítségével István 
1265 márciusában már Pest alatt állt, s az Isaszegnél kivívott győ
zelemnél békére kényszerítette atyját. Az 1264-1265. évi birtokado
mányozó oklevelek tanúskodnak a család felemelkedéséről. (1)

Ezt követően a család tagjait a királyi udvarban találjuk. Ér
demeikért többek mellett megkapták a Sajó balpartján fekvő lakat
lan területet, s itt alapították Panyit (Gömörpanyit) községet. (2)

Egyre nélkülözhetetlenebbé válván a tanult értelmiség, a kánon
jog és a civiljog ismerete nemcsak a felemelkedést jelentette, még 
jobbágyi sorból kiemelkedők számára is, hanem feltételévé vált az 
országos tisztségek betöltésének. Mátyás király halála után Szapo- 
lyai István nádor és Ecsedi Báthory István országbíró Jagelló Ulász
ló királlyá választását támogatták. A krakkói egyetem már eddig is 
vonzotta a magyarokat, de II. Ulászló uralma alatt a magyar burza 
megerősödött, s a hallgatók száma megnövekedett. 1554-1559 közt az 
egyetemen találjuk a Báthory család tagjait és familiárisaikat: Paulus 
de Bathor baccalariust, s többek közt Mathias de Kamorás (Zeleméry) 
és Paulus de Panith baccalaureusokat. (3)

A mohács előtti fejvesztett kapkodás idején találkozunk Panithy 
Miklóssal és Jánossal, akik rokonok, vagy talán testvérek voltak; 
Miklós 1526 május 28-án kézbesíti Zrinyi Miklós szervitoraként ura 
kérését a királynak, Panithy János pedig Thurzó Szaniszló olmützi 
püspök szenátoraként keresi fel ugyancsak a királyt 1526 június 
15-én. (4)

A mohácsi vész idején ideiglenesen, Buda 1541-ik évi török meg
szállásakor sokan véglegesen elmenekültek a fővárosból, részint a 
Dunántúlra, a hivatalnokréteg elsősorban Pozsonyba és Nagyszombat
ba. Panithi hivatalos megbízatásai is ilyen vándorlási útvonalat 
villantanak elénk. Amikor a csornai konvent 1543 február 22-én ren
deletet kap Drágffy János fia Gáspár birtokba iktatására, Panithi 
János az eljárásban "homo regius"-kén vett részt. (5) 1543 május 
25-én Uki Istvánnak Chernél Ambrus elleni perében tanúként (testimo- 
nium fidedignum) szerepel. (6)

A jogtudó értelmiség tagjaként 1553 augusztusában Pozsonyban 
a királyi tábla esküdt nemes ülnöke. A négy ítélőmester (protonota- 
rius) egyike az a Nagyváthy Antal, aki később követte az altámok- 
mesterségben. (7)

Veres Miklós Zomor János után, Perényi Gábor tárnokmester mel
lett csak 1556-ban tartja számon Panithit altárnokmesterként. (8) 
Valószínűnek tartom, hogy Báthory András tárnokmestersége alatt, 
familiárisaként már 1553-tól betöltötte az altárnokmesternéget, s 
Perényi Gábor 1554 november 9-i hivatalba lépésekor elődjétől örö
költe tisztségeben Panithit. Pozsonyból és Kassáról már 1555-től 
vannak adataink, hogy a tárnoki városok polgárainak bírójaként már 
altárnokmesterként tevékenykedett. (9)
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Panithi a lutheri reformáció harcos híve volt. Oláh Miklós érsek 
1562 augusztus 18-i leveléből tudjuk, hogy 1552-ben, vagy 1553-ban 
a város vezetőivel és polgáraival együtt eretnek prédikátort vitt 
a városba. Oláh Miklós 1553 március 20-án lett érsekké, s Ferdinánd 
király segítségét igénybe véve, érseki székhelyén is megkezdte a 
római katolikus egyház restaurációját.

A király szigorú rendelettel idézte színe elé Blasius literatust, 
Jó Mátét, Nyilas Istvánt, Sántha Pált és Paizsgyártó Máté városi 
kapitányt. (10) Ez az 1553 szeptember 3-án kelt rendelet nem említi 
Panithit, Oláh érsek említett leveléből azonban arra következtethe
tünk, hogy az eretnek pap bevitelében Panithinak is része volt, de 
őt —  talán rangjára való tekintettel —  Ferdinánd király nem idéz
te meg a polgárokkal együtt.

Oláh érsek ugyan azt írja, hogy Sántha Pál és társai csak az 
6 közbenjárásának köszönhetően kerülték el a száműzetést, ez azon
ban alig hihető Biznnvára a város és más előkelőségek ellenállásán 
múlt, hogy senkinek nem esett bántódása, sőt Sántha Pál később a 
város kapitányává lett és Huszár Gálnak 1562-ban már e minőségben 
nyújtott támogatást.

A Nagyszombatban fennmaradt dokumentumok alapján képet alkotha
tunk vagyoni körülményeiről. A város négy negyede közül a rangos 
"primum Quartale"-ban volt háza. Érdemes megemlíteni a negyed né
hány háztulajdonosát és a házuk után fizetett adót: "D.(ominus) Joannes 
Panithy fi.2.", Sántha Pál 17, Zsámboki Péter 10, Hartyáni Imre 4 
forintot fizettek. Figyelemre méltó, hogy a “Tertium Quartale"-ban 
sógora, Nyilas István 8 forint házadót fizetett, Macarius Bódog József 
1 forintot, de neki más negyedben is volt háza, a Somogyi Melius 
Pétert letartóztató, Huszár Gállal is összeütközésbe került Körmendi 
Fráter Gáspár dominikánus prior házadója 8 forint volt. (11) Más 
nagyszombati módos polgárokhoz hasonlóan Panithinak szőlője is volt, 
s boradót fizetett. (12) Később említjük majd, hogy krályi birtok- 
adományhoz jutva, újabb házat is vásárolt Nagyszombatban. A halála 
utáni letiltások ismertetései során is képet alkothatunk vagyoni 
viszonyairól.

Családi életéről, rokoni kapcsolatairól is maradtak ránk emlé
kek. Nemes Zsámboki Péter nagyszombati polgárnak és lakosnak első 
felelségétől négy gyermeke született. Fia volt Zsámboki János, az 
európai hírű, 11 nyelvet beszélő humanista, Miksa és Rudolf királyok 
udvari orvosa és történetírója. Anna leányának férje Nyilas István 
volt, esztergomi bíró, aki a város török megszállása előtt, 1543- 
ban az érsekséggel együtt, a polgárok egy részével Nagyszobmatra 
menekült. Kezdetben külön "községiét alkottak, később beolvadtak 
a városi polgárok közösségébe, polgárjogot szereztek, sőt Nyilas 
Nagyszombat bírójává is lett. 1548-ban kötött házasságot Zsámboki 
Annával. Erre az alkalomra a "Nyilas Névtelenéinek nevezett ismeret
len szerző írta a "Házasok éneki"-t, amelynek versfőiből "Stephanus 
Nilas —  Anna Samboki" neve olvasható ki. (13) Az ének két részből 
áll. Az elsőt, a "kisztő"-t a menyasszony mondja fogadalom formájá
ban, a "felelő" éneket pedig a vőlegény, "tisztes szerelemvallás 
és intelem” formájában. "Tiszta vallásos szellem sugárzik a duett 
szerű kedves énekből, modorából pedig valami nyájas világiság. Vő
legény és menyasszony magukévá tették a prédikátori tanításokat a 
házasság szentségéről... Asszonyi engedelmeség, kölcsönös szeretet, 
Isten segítségének varasa, s annálfogva boldog élet, gyermekáldás.
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jószágban való gyarapodás". (14) Zsámboki Magdolna férje Gávai vagy 
Balasko István szentgyörgyi lakos volt, az erdélyi királyi jövedel
mek kezelője. Zsámboki Péter negyedik —  talán legidősebb —  leányának 
férje lett Panithi János. Zsámboki János leveleiben Panithinét gyak
ran nevezi nővérének, Nyilas Istvánt, pedig "Zerelmes soghor uram"- 
nak.

Panithi házasságkötése alkalmára szerezte lírai "Házasoknak kö- 
nyörgési" feliratú énekét: "Az szent házasságra társat szerzettéi
volt, Kivel szent felséged mostan összvehozott". A záróversbe befog
lalta éneke szerzésének, s házassága kötésének idejét is: 1554 Szent 
Jakab havának, azaz júliusnak legeleje. (15)

A házassági éneknek ősi gyökerei vannak. A római epithalamiumok 
(nászdalok) tisztes, pajzán, gyakran obszcén formáinak nagy száma 
maradt ránk. Ezek az alkalmi énekek és versek a keresztyénség idején 
is megmaradtak, a reformáció korában a vallásos szerelmi költészet 
házasénekek formájában virult. Tovább éltek a pajzán lakodalmi énekek 
is. A reformátor Béza Teodor ilyen tárgyú énekében "nem átall képze
letében új házas barátjának zárt ajtaján dörömbölni és leskelődni". 
(16) Hazai irodalmunkban is megtaláljuk példájukat. Tar Benedek 
1541 szeptem 4-10-e közt szerzett csipkelődő gúnyos énekét, vagy 
az "Adhortatio mulierum"-ot, ezt az alighanem lakodalomra, megrende
lésre készült szatirikus éneket. (17) A lutheri reformáció hatásának 
tulajdonítható az az irányváltozás, hogy a világi jellegű "lakodalmi 
énekek" helyett megszülettek és gyarapodtak a templomi, gyülekezeti, 
esketési énekek. Ezek is igazolói annak az általánosan elterjedt 
nézetnek, hogy a lutheránus egyház "énekes egyház", s hatására hazánk
ban a helvét irány is az maradt, megelőzve szülőhazájában énekellenes 
álláspontjuk korrekcióját.

A ma ismert, nyomtatásban megjelent első gyülekezeti, "Jámbor 
házasok meghallgassátok" kezdetű esketési éneket Batizi András sze
rezte 1546-ban. Az Ó- és Újtestamentumnak szinte könyvéről-könyvére, 
verséről-versére szedegette össze és foglalta epikus, tanító, oktató 
jellegű énekbe a házasságról szóló keresztyén refromátori tanítást. 
(18) Hatása kimutatható a későbbi házasénekekben. Dallama is, amelyet 
Batizi talán egy huszita ének hatására szerzett, népszerű és közis
mert volt, amit tanúsítanak a reá való hivatkozások. Elsőként a nagy- 
szombati Nagybáncsai Mátyás utal rá a "Mi keresztyének megemlékezzünk" 
kezdetű énekében. Az ének szerzési idejének a záróversben 1540-re 
datálása azonban hibás, s ezt irodalomtörténészek meg is kérdőjele
zik. Nagybáncsai nem hivatkozhatott Batizi hat esztendővel később 
készült énekére. Az évjelzés bizonyára a másoló tévedése. Ennek a 
korrekciónak jogosultságát erősíti meg, hogy Nagybáncsai három további 
ismert éneke 1556-, 1560-, 1575-ben, 16, 20, 35 évvel később készült 
a záróversek tudósítása alpján. Jellemző, hogy 1560. évi énekesköny
vében Huszár Gál is egy ének dallamául ajánlja, annak ellenére, hogy 
énekeskönyvében esketési énekeket nem közöl. Korabeli népszerűségé
re utal, hogy a gyakori hivatkozás ellenére dallamát kottával nem 
közlik. (19;

Sziráki Balázs 1550 Böjt elő hó, vagyis február második hetében 
szerzett "Énekek az házasoknak" költeménye Isten áldásáéét való lí
rai könyörgés. (20)

Panithi János kedvelt felező tizenkettesekben írt házaséneke 
ugyancsak imádságszerű, Istenhez szóló fohászkodás, mind között a
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legszebb, leglíraibb, istentiszteleti alkalomra talán legalkalmasabb 
darab. Ízelítőül két versét idézzük;

"Nagy tisztességére Te szent Felségednek, 
és idvösségére ki légyen lelkűnknek, 
az mi házasságunk az keresztyéneknek, 
tükör és jó példa legyen mindeneknek.

Panithi énekében is megtaláljuk a gyermekáldásért való könyörgést:

"Az szent házasságnak gyümölcsét megadjad, 
az te juhaidnak köziben számláljad, 
eltesseo, neveljed, éket oltaimazzao, 
azoknak örömét nekünk látnunk adjad."

Az éneket Panithi, aki bizonyára már ötvenedik éve körül járha
tott, alighanem második házassága alkalmából szerezte. E házasságá
ból születhetett Zsófia nevű leánya, aki apja 1565-ben bekövetkezett 
halálakor még kiskorú volt, s Zsámboki János volt a gyámja. Alig 
öt évvel élve túl atyját, 1569-ben elhunyt. Ez év szeptember 15-én 
Panithi Anna jelentett be igényt az örökségre, s ennek alapján fel
tételezhető, hogy Panithi Jánosnak közeli rokona, esetleg első há
zasságából született leánya lehetett. (21)

Házasságkötése után és halála előtt Panithival azonban még több
ször találkozunk. 1560-61-ben bíróként szerepel Spáczay Márton föl
desúrnak Monoszlói Miklós nagyszobmati paróchus, újhelyi prépost 
és nógrádi főesperes ellen indított perében. Ennek előzménye, hogy 
1558-ban a földesúr a határában véresre verte a paróchust, aki ezért 
pert indított Spáczay ellen. A földesúr viszont-perrel élt, s Monosz- 
lóit gyilkossággal, botrányos életfolytatással, vesztegetéssel, ha
talmaskodással és erőszakoskodással vádolta. 1560 január végén ült 
össze az egyháziakból és húsz világiból álló bíróság, amelynek tagja 
volt Panithi János, a tanúk között pedig szerepel sógora, Nyilas 
István is. A per 1561 januárjáig húzódott, s Monoszlóinak menni kel
lett a nagyszombati paróchusságból. (22) Az egész város nyilvánossága 
előtt folyó efféle botrányos ügyek csak segítették a reformáció ter
jedését és megerősödését még az érseki székhelyen is, s ezt az is 
elősegítette, hogy Monoszlói még a reá bizonyított vétkek ellenére 
sem lett bukott emberré. Oláh érsek már 1561 május 5-én megerősítette 
őt az újhelyi prépostságban, 1567 március 17-én pedig kanonoksággal 
és javadalmakkal együtt megkapta a Szent Tamás-i prépostságot. (23) 

"Laurentius literatus Kuthassy de Themeswar" 1561-ban Nagyszom
batban kívánt letepedni. A letelepedéshez és a polgárjog megszerzé- 
séshez kezesekre (fidejussor) volt szükség. Panithinak a városban 
élvezett tekintélyére utal, hogy a letelepedni kívánóért a kezessé
get. ő vállalta apósával. 7sámhoki Péterrel együtt, s kezességét a 
város vezetősége elfogadta. (24)

Ferdinánd király 1562 január 3-án Prágából utasította az egri 
káptalant, hogy néhai Dersi Ferenc özvegyének, erpali Vas Katalinnak, 
magszakadás miatt a koronára szállt birtokaiba iktassa be csorgói 
Nagy Gábort, Panithi Jánost, Gál Bertalant és Sopronczay Márkot. 
E birtokok Szabolcs megyében: Pettri, Kisléta, Balkán, Geszteréri,
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Bökény, —  Bihar megéyben: Erpal, Újfalu, Szentkozma és Debrecenben 
a Boldogfalva utcábal levő birtokrész. (25)

A birtokbavezetés 1562 elején történhetett, s Panithi ekkor vitte 
magával Huszár Gált Debrecenből Nagyszombatba. A reformátor kezdet
től fogva száműzöttnek érezte, s "exul"-nak vallotta magát Debrecen
ben. (26) Ebben az időben menekülnie is kellett a városból. Balassa 
Menyhárt 1561 december 13-án Ferdinánd királyhoz pártolt, s a várat
lanul megtámadott János Zsigmond még 1562 januárjában kérte a budai 
és temesvári basák segítségét, s azok el is indultak támogatására. 
Ki roimódon szerét tehette, —  még Melius is —  menekült a városból, 
amelyet március 29-én megszállt és fel is dúlt a török. Huszár Gál 
ekkorra azonban már Nagyszombatban volt. Panithi vitte be, Sántha 
Pál városi kapitány pedig engedélyezte és kezességet vállalhatott 
megtelepdeéséért.

Huszár Gál a városban lakó nemesek és polgárok oltalma alatt 
csaknem öt hónapig munkálkodott, amikor Oláh érsek tudomására jutott, 
hogy Panithi János és Sántha Pál városi kapitány olyan "presbitert" 
vittek a városba, aki "eretnek módon prédikál, gyóntat, keresztel 
és szolgáltatja ki a szentségeket". Az érsek 1562 augusztus 18-án 
Bécsből rendeletet küldött a nagyszombati bírónak és tanácsnak, hogy 
a prédikátort űzzék el a városból. (27)

Huszár Gálnak menekülnie kellett, s Paksi János hívására Komárom
ba távozott, családját Nagyszombatban hagyva. Sántha Pál megmaradt 
városi kapitányi tisztében, "nobilis Joarmes Panithy" pedig még ez 
évben, Wassaros Mihály bírósága idején újabb házat vásárolt 550 fo
rintért. Nyilván abból a pénzből, amelyet Szabolcs, Bihar megyei 
és debreceni birtokai eladásából szerzett. (28)

Panithi 1563-ban ismét egy olyan per szereplőjeként tűnik fel, 
amely a katolikus egyház tekintélyét alaposan megtépázta, a refor
máció híveit egyházukhoz való ragaszkodásukban megerősítette. Tanú
ként szerepel Illicinus Péter kanonoknak, a nagyszombati káptalan 
szentszéki ügyészének perében. Illicinus —  mint egyik költeményében 
írja —  Sienában született. Megszerezte a "doctor utriusque juris" 
tudományos fokozatot. A krakkói egyetemen a görög nyelvet tanította. 
Onnan hívták Nagyszombatba, ahol a káptalani iskola tanára, lektora, 
kanonok, több tisztség és javadalom birtokosa, s végül szentszéki 
ügyésszé lett. Összeférhetetlen, erőszakos, kapzsi és korrupt ember 
volt, aki mindenkivel pereskedett. Többek közt beperelte Báthory András 
országbírót, Julius Salm grófot orgyilkossággal vádolta, feleségét, 
Thurzó Erzsébetet becsületében gyalázta meg, gyermeküket titokban 
becsempészett fattyúnak mondta, de sértegette Oláh érseket, Telegdi 
Miklóst, s a jezsuitákat is, akik őt követték a nagyszombati iskola 
vezetésében. 1563-ban eljárás indult ellene, s tanúként ebben a per
ben tett vallomást Panithi János. Elmondta, hogy a pozsonyi országgyű
lés alkalmával együtt volt elszállásolva Illicinusszal, s érdeklődött 
Bánffy György és Dóczy Magdolna házassági ügyéről. Illicinus azt 
válaszolta, hogy Bánffy ügye nem áll rosszul, de tetemes költséget 
fog jelenteni számára. Ha azonban minkét fél 50-50 forintot fizet 
neki, kieszközli a pápánál, hogy feloldja őket az egymás iránti köte
lezettség alól, s ezáltal mindkét fél újból házasságot köthet. (29) 

Bár a per nem jelentette Illicinus vesztét, ez magatartásán mit 
sem változtatott. Oláh érsek 1566 végén ellene újabb eljárást indí
tott, s perének tárgyalására egy egyháziakból és tíz világiból álló 
bíróságot állított fel, amely lllicinust megfosztotta javarialmai-
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tól és exkommunikálta. 1567 május 19-én Bécsbe rendelték, s azzal 
a feltétellel oldották fel az exkommunikáció alól, hogy minden java
dalmáról lemond, az érseket többé nem gyalázza, s az országot elhagy
ja. Illicinus Olmützbe távozott, de 1572-ben megkísérelte visszaté
rését. Verancsics érsek szinte megrémült Illicinus tervének hallatára 
s azonnal levelet írt a gömöri főesperesnek és Telegdi Miklósnak, 
hogy minden eszközzel gátolják meg "annak a pestisnek a mi aktunkba 
való visszatérését". (30)

A reformáció nem morális indítékokból született, de felvirágzá
sában, hanyatlásában ezek a motívumok is jelentős szerepet játszottak, 
s Panithi lutheránus meggyőződésének alakulásában ezek a tényezők 
sem tartoznak a mellőzhető események sorába.

Panithi János élete hatvanas éveiben, 1565 elején hunyt el, mert 
ekkor indultak meg vagyonára a letiltások. Február 23-án Rhédey Mihály 

.jelentett be letiltást szállásbér tartozásáért. Szeptember 9-én só
gora, Zsámboki János 1000 forint követelést jelentett be Panithi 
összes ingó és ingatlan vagyonára. Szeptember 16-án Czobor Ferenc 
követel 200 forintot a hagyatékból. December 3-án Miksa király ren
delettel helyezte zár alá Panithi házát. 1566 március 11-én Garay 
Jakab nyújtott be letiltást 100 forint erejéig. 1566 október 6-án 
Zsámboki János még 205 forint letiltást jelentett be. (31)

Panithi a lutheri reformáció híve és kockázatokat is vállaló 
terjesztője volt. Éneke szerint a papi nőtlenséget és szerzetesi 
szüzességet magasabb szintre helyező katolikus felfogással szemben 
a házasságot vallotta Isten igazi rendelésének. A reformátorok pél
dáját követve nem "lakodalmi ének"-et, hanem templomban énekelhető 
gyülekezeti, esketési éneket szerzett, amely Batizi András, Szirák 
Balázs, a Nyilas Névtelené énekeivel együtt gyülekezeti énekesköny
vekben maradt az utókorra. (32)
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vében (RMNy I 513, 150a.), az 1590. évi debreceni énekeskönyvben 
(RMNy I 640,235), s az 1593. évi bártfai énekeskönyvben (RMNy 
I 713,71.). Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és vers-
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gyűjtemények bibliográfiája (1565-1840). Bp. 1963. művében kimu
tatja, hogy Batizi népszerű énekét a legváltozatosabb tartalmú 
kéziratos gyűjteményekbe is felvették. Az 1609-1613 közt írt, 
Tolna megyei eredetű "Oetsi kódex"-be (Stoll i.m. 25.sz. 38b-48b), 
Illyés Bálint 1638-1717 közt ismeretlen helyen keletkezett kolli- 
gátumába (Stoll i.m. 111.sz. 111.115,88b), Pereczi Józsefék Fel
vidéken keletkezett 1755. évi kódexébe (Stoll i.m. 9. sz. 9-13.lev.) 
—  Sziráki Balázs házasénekét elsó ízben Bornemisza Péter közli 
1582. évi énekeskönyvében (RMNy I 513, 239b), majd az 1593. évi 
bártfai énekeskönyv (RNWy I 713,82), de Szerezi Molnár Albert 
is felvette 1612-i oppenheimi bibliakiadása függelékeként (RMNy 
II 1037 (2) 135). —  A "Nyilas Névtelené" énekét is Bornemisza 
közli 1582. évi énekeskönyvében (RWy I 513,238a). Bár nyomtatás
ban később nem található, kéziratban széltében-hosszában talál
kozunk vele. A 19. század elejéről származó "Régi magyar énekek 
kézirata" egy 1503-ból való másolat alapján közli. (Stoll i.m. 
539, 4a). —  Panithi énekét ugyancsak Bornemisza 1582. évi éne
keskönyve közli első ízben, majd az 1593. évi bártfai énekes- 
könyv (RMNy I 513,236b. —  713,76).

Botta István

Hogyan vezessem a gyermekbibliakört?

1. Általános elvek

Egyszer egy asszony megkérdezett egy lelkipásztort: Mondja ké
rem, milyen korán lehet elkezdeni gyermekem vallásos nevelését? Mi
kor fog megszületni a gyermeke? —  kérdezte tőle a lelkész. Születni? 
Csodálkozott az asszony. Hiszen már öt éves! —  Asszonyom! —  kiál
tott ekkor a lelkész —  ne álljon itt velem beszélgetve! Rohanjon 
haza! A legfontosabb öt évet már elvesztette gyermeke életéből.

Egy másik nevelő ezt írja: A legtöbb zavaró probléma, amely gyer
mekkorban vagy serdülőkorban jelentkezik, két szóval megelőzhető 
lenne: Hamarabb elkezdeni. T.i. a gyermek nevelését.

Isten Igéjét tehát a lehető legkorábban kell tanítani gyermeke
inknek. Az a célunk, hogy a gyermekek már első éveiktől tudjanak 
Istenről. S hogy bizodalmukat Jézus Krisztusba mint Megváltójukba 
vessék és úgy nőjenek föl, hogy szeressék, engedelmeskedjenek és 
szolgáljanak Neki. Ez két módon áll előttünk minden gyermekórán és 
készülésünkben: halászok és pásztorok vagyunk. Szem előtt kell tar
tanunk mindig, hogy a Biblia két csoprtra osztja az embereket. Azok, 
akik még nem fogadták be Jézust Megváltójuknak, lelkileg halottak. 
Azok, akik befogadták és újonnan születtek, lelkileg élők. Csak ez 
a két csoport van a gyermekek számára is az Ige szerint. Jn 3,36- 
ban ezt olvassuk: "Aki hisz az Isten Fiában, annak örök élete van.
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Aki nem hisz a Fiúban, nem lát életet, hanem Isten haragja marad 
rajta." Tehát két feladata van a tanítónak a gyermekbibliakörön: 
Krisztushoz hívni a gyermekeket, azaz halászni, és táplálni, vezetni 
a már hit útján járó gyermekeket, azaz pásztorolni őket.

Ebből következik, hogy ha a gyermekek hitbeli segítésének mély 
felelőssége él a szívünkben, akkor nem csupán bibliai történeteket 
mondunk el az órán. A bibliai történet csupán egy eszköz lesz, amely
nek segítségével bibliai, lelki igazságokra tanítjuk a gyermekeket. 
Isten üzenetét akarjuk átadni a mindkét helyzetben lévő felnőtt, 
ill. a mincfcét helyzetben lévő gyermek számára.

A gyermekbibliaköri tanítást, annak üzenetét, amit át akarunk 
adni, szintén két csoportba foglalhatjuk össze. Az egyik az evangé
liumi igazság, a másik pedig a középponti igazság a tárgyalt igerész
ben. Mind a kettőt be kell építeni a bibliai történetbe és az óra 
menetébe. Mindegyikről fogunk részletesen beszélni. Most csak annyit, 
hogy az evangéliumi igazság a megváltás örömhírének különböző terü
leteit tárja elénk és minden tanítási anyagnál alkalmazható, sőt 
alkalmazandó. A központi igazságot másképp főigazságnak, fő üzenet
nek, vagy belső célnak is mondhatnánk. Megragadja az adott bibliai 
történet fő üzenetét, központi igazságát, amelyet ezen a történeten 
keresztül hirdetnem kell. Ezt alkalmazom a gyermekek helyzetére a 
történet során.

Így végül elérkeztünk az utolsó általános útmutatáshoz: a gyer
mekekhez szóló üzenetet, tanítást a történet során, abba beleszőve 
jó elmondanunk. Ez megőrizhet annak veszélyétől, hogy a gyermek az 
érdekes történet elmondása után "kikapcsol" és végül nem lesz saját
jává a később elhangzó tanítás.

Hadd biztassak is minden gyermekkort vezető testvéremet: az anya
got szabadon használhatja, a módszert nem muszáj átvennie, ha jobbat 
tud, —  nem az üdvözít. Csak Krisztus. Ha a Krisztus elhívásába kapasz
kodó hittel, a gyermekek iránt érzett felelősséggel és imádsággal 
végezzük munkánkat: a sok különféle, és a leggyarlóbb szolgálat is 
megteremheti a maga gyümölcseit.

2. A Biblia szava a gyermekek tanításáról

Hányszor mondjuk, hogy bárcsak újra gyermek lehetnék. Miért? 
Nem leme annyi munkám, felelősségem, gondok nélkül élhetném az éle
temet. De valóban így van? Ha meggondoljuk, a gyermeknek is van gond
ja, csak éppen más, mint az enyém. Talán az, hogy kicsúfolják a töb
biek, vagy fél, hogy lemarad a csoportos feladatokban, vagy éppen 
elváltak a szülei és ez hagy mély sebet a lelkében. Igen, mások a 
gyermekek, mások a kérdéseik, de nekik is vannak gondjaik, melyeket 
meg kellene oldani. De könnyebb a gyermeket tanítani. Miért? Mert 
a gyermekek bíznak a felnőttben. Elhiszik kétkedés nélkül, amit mon
danak nekik. A felnőttek már mérlegelik és megkérdőjelezik azt, amit 
mondasz. A gyermekek alázatosak. Függenek a felnőttektől, ezért köny- 
nyebben elfogadják az Istentől való függőség helyzetét is. A felnőt
tek önállóak, maguk szerzik meg azt, amire szükségük van. Büszkék, 
nehezen értik meg, hogy üdvösségünk dolgában teljesen Istentől füg
günk. A gyermekeknek érzékeny a lelkismerete. A bűn mardossa a szí
vüket, az igazságtalanság fölindítja őket. Nem tudnak megalkuvóak 
lenni önmagukkal és másokkal szemben. A felnőtteknek gyakran kemény 
a szíve, nem érzékelik mélységében a bűnt. A gyermekeket lehet tanítani.
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Vágynak arra, hogy minél többet tudjanak. A felnőttek szégyellik 
ismereteik hiányát vagy azt hiszik sokszor, hogy mindenre ismerik 
a választ. A gyermekek könnyen jegyeznek meg dolgokat. A tanulás 
és emlékelés legtermészetesebb ideje a gyermekkor.

Nézzük meg ezek alapján, hogy mit mond a Biblia a gyermeke taní
tásával kapcsolatban:

Isten azt mondta, hogy a gyermekek kérdezni fognak a lelkiekkel 
kapcsolatban. Éljük a hívő életet, hogy rákérdezhessenek és legyünk 
készen a válaszadásra: 2Móz 12,24-28.

A gyermekeknek és csecsemőknek is jelen kellett lenniük az isten
tiszteleten: Jóel 2,16. Mi elhozzuk-e gyermekeinket Isten házába? 
5Móz 31,12-13: A gyermeke jelenlétében olvassák az igét, hogy ők 
is tanulják meg, hogy Istent kell félni.

A család felelősséggel tartozik gyermekei hitben való nevelésé
ért: 5Móz 6,4-9.

Az ige kitörölhetetlen nyomot hagy a gyermekben: Péld 22,6. Ha 
mi nem tanítjuk az Úr dolgaira gyermekeinket, majd a sátán végzi 
el lelkűkben a maga kitörölhetetlen munkáját. A zsoltár figyelmez
tetése: Mondják el a felnőttek Isten tetteit gyermekeiknek, ne tit
kolják el a jövő nemzedék elől az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit. 
Hogy Istenbe vessék reménységüket, ne legyenek szilaj és makacs nem
zedék, amely Isten ellen fordul: Zsolt 78,1-8.

Néhány újszövetségi igén is elmélkednünk kell. Először: Mt 18,1-14. 
A mennyei Atya nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. 
Ez a hit által lehetséges. —  A gyermekeket Jézus példaként állítja 
a felnőttek elé a bizalomban, hitben, alázatosságban, ráhagyatkozás- 
ban, és nyíltszívűségben. —  Ne botránkoztassuk meg a gyermekeket 
helytelen tanításunkkal, szavainkkal és életünkkel.

A gyermekeknek is szükségük van a Megváltóra. Ezért rendszeresen 
kell tanítani nekik az evangélium üzenetét, hogy ők maguk is hívővé 
legyenek: Ef_6,4.

így az Úr megtartja a hit útján elindult gyermekeket egész éle
tükben. Aki elkezdte bennük a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus 
napjáig (Fii 1,6). Bízzunk Őbenne, hogy megteszi azt, amit ígért! 
Eddig is megtette.

3. Az evangéliumi igazságok

Az eddigiekből látjuk, hogy Istennek terve van gyermekeinkkel. 
Terve az, hogy megmentse, boldogan szolgáló életben vezesse és örök 
Országába juttassa a gyermekeket. Istennek ezt a minden emberre ál
talánosan szóló tervét és üzenetét nevezzük evangéliumnak. Az üdvös
ség tervét kell tanítanunk és magyaráznunk a gyermekeknek is. Mik 
ennek a részei, azok az evangéliumi igazságok, amelyekről föltét
lenül szólni kell? Mi szükséges ahhoz, hogy a gyermekek számára 
üzenetté legyen a tanítás? Az Úrtól még távol lévő gyermekekről van 
itt szó elsősorban. Az Isten Szentlelke az evangéliumot használja 
föl arra, hogy a gyermek megismerje öt. A bibliai tanítás tölti be 
a csatorna szerepét, amelyen keresztül elér az evangélium a gyermek
hez. Célunk, hogy isteni igazságokat hirdessünk, nem egyszerűen az, 
hogy csak történeteket mondjunk el. A bibliai történetben, anyagunk
ban benne van ez az igazság. Az segíti bevinni a gyermek tudatába, 
azonkívül szemlélteti és ismétli is.
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Most arról gondolkodjunk, hogy hogyan vihetjük be az evangéliu
mot a bibliai történet, tanítás anyagába. De közben ne felejtsük, 
hogy nemcsak egyetlen módszer létezik. Nem is lehet egy módszert min
dig alkalmazni. Egy marad ugyanaz: az üzenet, a lényeg. Módszereink 
azonban változhatnak a háttértől, a gyermekek tudásszintjétől, az 
időtől, a lehetőségektől függően. Az előadás módja függ a tanító 
személyiségétől is. A tanítónak bölcsességre van szüksége, át kell 
gondolnia, hogy milyen gyermekek között tartja az órát. jó, ha tud 
alkalmazkodni.

A hit dolgaitól távol lévő gyermekek számára a lehető legtöb
bet kell átadnunk az evangéliumból. Mi most osszuk négy csoportba 
az evangéliumi igazság területeit. Az evangélium átadásának magában 
kell foglalnia az

Istenről 
bűnről 
Krisztusról 
és hitről

szóló üzenetet. Természetesen más beosztás is lehetséges. Ez segít
ség mondanivalónk összefogásához. Miről beszéljünk föltétlenül a 
gyermekeknek a bibliai igazságok négy csoportján belül?

a) Az Istenre vonatkozó igazságok. Az evangélium üzenete mindig 
Istennel kezdődik, Ő az üdvösség forrása. A fölismerés, hogy bűnös 
vagyok és segítségre, megváltásra van szükségem, azzal kezdődik, 
hogy világosan fölismerem, hogy kicsoda Isten.

Az első: Isten a Teremtő (Csel 17,24-28). Az Apostolok Cseleke
deteiről írt könyv 14 . és 17. fejezetében Pál apostol a Teremtővel 
kezdte az igehirdetést, amikor a pogányokhoz szólt. Itt kezdte: Isten 
teremtett téged. S ezért: felelős vagy Isten előtt. A világ azt ta
nítja ma: nem Isten teremtett téged. Te a fejlődés eredménye vagy. 
Ha ez igaz lenne, akkor semmi felelősségünk sincs Isten előtt. De 
ez nem így van. Ezért olyan fontos ez az igazság: Isten teremtett 
téged, felelős vagy Isten előtt.

A második: Isten beszél. Az Isten, aki teremtett téged, Ő beszél 
hozzánk, hozzád Hogyan? A  Biblián keresztül. És itt tanítani lehet 
valamit a Bibliáról. Isten nincs távol tőlünk. Ő szól hozzánk, hallat
ja szavát az Igén keresztül (2Tim 3,13-17). Ezért figyelnünk kell 
Isten Igéjére.

Harmadik: Isten szent és igazságos. Mi a különbség a szent és 
az igaz között? Az 0 lénye, természete az, hogy szent. És amit cse
lekszik az igaz, igazságos. Igaz az, amit azért cselekszik Isten, 
mert Ő olyan, amilyen. Ő szent. Ezért igaz is és igazságosak a cse
lekedetei. Isten szent, tökéletes, hiba nélküli,mindenekfelettvaló. 
Ezért igazságos, megáll minden szava és cselekedete. Szent, ezért 
nem fér meg Vele a bűn. Elítéli a bűnt (Zsolt 99,9; Csel 17,31).

Negyedszer: Isten a szeretet. Isten szentsége önmagában nagyon
kemény, és Isten szeretete önmagában nagyon lágy. Ha csak az előb
bit tanítjuk, nagyon szigorúnak látjuk Öt és megközelíthetetlenné 
tesszük a gyermekek számára. Ha csak az utóbbit, akkor homályos vagy 
komolytalan lesz az evangélium üzenete. A kettőt együtt kell taní
tani. Noha a bűn miatt Tőle távol élünk, szeret bennünket Isten. 
Nagy szeretettel figyeli életedet és tesz meg mindent azért, hogy
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megtaláld a boldogságot és az örök életet (1Jn 4,16). Isten szent
sége teszi szükségessé a megváltást és szeretete teszi azt lehetővé.

b) A bűnre vonatkozó igazságok. Ezek is megmutatják, hogy az 
entoernek megváltásra van szüksége.

Először: taníts a bűn lényegéről: Isten teremtett minket, Ő ad
ta nekünk ezt a világot, hogy boldogan éljünk benne. Így szeret min
ket. Mi mégsem szeretjük és nem engedelmeskedünk Neki. Ez a bűn: 
elszakadás Istentől és ennek következtében engedetlenség Vele szem- 
ben. Azaz, törvényének áthágása. Ha mindig Őrá figyelnénk, nem kö
vetnénk el bűnt (lMőz 3,1-6; Zsolt 53,4; ÍJn 3,4).

Másodszor: Mindenki bűnös. Természeténél fogva is, mert a bűnre 
nem kell tanítani senkit. De cselekdetei szerint is. Csak egy nap 
mennyi bűnt elkövetünk! (Ef 2,3; Rm 3,10)

Harmadszor: A bűn elnyeri méltó büntetését. Isten gyűlöli a bűnt. 
Ezért bűnös ember Őelé nem juthat. Te sem juthatsz oda életed végén, 
halálod után, ha megmaradsz a bűnben. Egy másik helyre jutsz, nem 
az Ő örök Országába. A Tőle való örök elszakítottság, boldogtalan
ság helyére. Amit pokolnak nevezünk. —  Te nem tudod megmenteni maga
dat a bűntől. De Isten igen! —  A Szentlélek munkája, hogy meggyőz
ze gyermekinket bűn tekintetében. Mi csak fölhívjuk rá a fgyelmet. 
Imádkozzunk a Lélek munkájáért. (Rm 6,23; Jn 16,8-9)

c) A Jézus Krisztusról szóló igazságok. Itt a megváltás útjára 
gondolunk. Legelőszöris tanítani kell azt, hogy Ő az egyetlen Meg
váltó (Csel A. 12; 9,20). Csak Ő az, aki segíthet rajtunk. Csak Ő 
menthet meg. Ő Isten Fia. Olyan, mint a mennyei Atya. Bűnös ember, 
vagy saját gondolataink, útjaink nem segítenek rajtunk az élet dön
tő óráiban. Magunk sem menthetjük meg önmagunkat. Inkább ártunk, 
saját magunk ellen dolgozunk. Ő még akkor is érettünk. Isten értünk 
küldte a Földre az Úr jézus Krisztust.

Másodszor: Tanítsunk az Ő haláláról. Halálának jelentősége: Ma
gára vállalta bűneim büntetését, hogy én megmeneküljek attól, ha 
ezt elfogadom. Halálának a szükségességéről is szóljunk: Isten ki
mondta a bűn felett a halálos ítéletet. Aki vétkezik, annak meg kell 
halnia. Ezt vette magára az Úr Jézus. Helyetted és miattad halt meg. 
—  Aztán taníthatunk halálának elégséges voltáról. Nagyobbat nem 
lehet tenni az emberért (Jn 15,13). Kevesebb kevés lenne, több és 
nagyobb lehetetlen. A legnagyobbat tette Isten értünk, a legdrágáb
bat adta oda a kereszten. (Rm 8,32; lPt 2,24)

Harmadszor: Jézus föltámadt. Isten igazolta, megmutatta, hogy
valóban megszerezte a bűnbocsánatot és győzött a bűn és halál fölött. 
Ő az élő Megváltó. Élő urunk van. Nem egy tanításban, hanem drága 
személyében hiszünk. (Rm 4,25-5,1; lTim 3,16; Csel 2,24-32)

Végül szóljunk arról, hogy Ő Úr (Csel 2,33-26; Fil 2,9-11). Is
ten fölmagasztalta Öt. Őbenne kell hinnünk, hogy üdvözüljünk. Őneki
van hatalma megmenteni és van ereje megtartani a gyermekeket is Is
ten útján.

d) A Hitről szóló igazság. Az előző három, az tény az evangé
liummal kapcsolatban: milyen Isten, mi a bűn, mit tett Jézus Krisztus. 
Szükséges, hogy a gyermek elhiggye ezeket a tényeket: Isten szeret 
engem, de vétkeztem, van Megváltó. Ez a negyedik pont nem tény, ha
nem egy parancs. Amit a gyermeknek is tennie kell. Ha elhiszi ezt
az igazságot. Szüksége van arra, hogy Jézus Krisztust elfogadja. 
Ha ezt megteszi, akkor üdvözül. Akkor megmenekül és az Úré lesz, 
már a Földön. Meg kell térnie. Két részre oszthatjuk tehát az üdvvös-
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ségről szólő igazságterületet: az egyik Isten hívása, a másik a gyer
mek válasza. Mi csak átadjuk Isten meghívását Krisztushoz, felhasz
nál bennünket Isten. Meghallhatja a gyermek rajtunk keresztül Isten 
hívó és vezetni akaró üzenetét. S a meghallott és elfogadott üzenet
re való válasz a hit a gyermek részéről. Rábízza életét és útjait 
Krisztusra. Ezért jó, ha a megváltás ajándékát, az első három kört 
is hangsúlyozzuk. Ez az alap, amire ráépül a gyermek hite.

Tehát itt: Krisztushoz hívunk (Mt 11,28), hívjuk,hogy a bűntől 
Istenhez térjen (Csel 3,19), biztatjuk, hogy bízzon Krisztusban és 
hogy rendelje alá magát az Úrnak, engedelmes, szolgáló életben. Va
gyis: a gyermek hitben kövesse jézust!

Tehát az evangélium átadásának magában kell foglalnia az Isten
ről való tanítást: milyen Isten, miben áll az Ő munkája, az emberszív
ben lévő bűnről, Jézus Krisztus személyéről és munkájáról, Isten 
hitre és szolgálatra hívásáról való tanítást. Lehetetlenség mindezt 
egyetlen órán megtanítani. Csak azokat az igazságokat tanítsuk, ame
lyek természetesen kapcsolódnak a történethez. S ezeket alkalmazzuk 
a gyermekek életére. Lehet, hogy az órán több evangéliumi igazságot 
megemlítünk, de mélységében csak egyet vagy kettőt taníthatunk. Bib
liaórai vázlatodon jegyezd meg, hogy melyik igazságokat akarod meg
említeni, s hogy az óra melyik pontján. (A bibliai történeten kívül 
az éneklésnél, ismétlésnél, aranymondásnál is.)

A bibliai igazságokat alkalmazni kell a gyermek számára. Helye
sen alkalmazni, mert különben nem érti meg, vagy félreérti. Például, 
ha az órán a bűnről beszéltünk, a következőképpen alkalmazhatjuk 
a gyermekek számára: Isten szava azt mondja a Bibliában, hogy minden 
ember a maga útján akar haladni, a saját feje, véleménye szerint. 
Fölolvasok egy bibliai verset, amelyben ezt láthatjuk: Mindnyájan,
mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő saját útjára tért (Ézs 53,6) 
Nem akarunk Isten útján járni, pedig az a jó út. Amikor édesanyád 
hívott, hogy segítsél, soha nem tettél úgy, mintha nem is hallottad 
volna? Barátaiddal nem vesztél össze amiatt, hogy te mást akartál 
játszani, mint ők? Ezek a dolgok bűnök, és azt bizonyítják, hogy 
a saját utadon akarsz járni, nem az Úr útján...

Mi segít abban, hogy bele tudjuk szőni az evangéliumi igazságokat 
a bibliai történetbe, tanításba? Mindenek előtt imádkozni kell. Ez
után elolvassuk többször a történetet, vázlatot készítünk, majd meg
keressük azokat a helyeket, ahol egy evangéliumi igazságot említhe
tünk vagy alkalmazhatunk. A vázlat szélén megjelölhetjük ezeket az 
alkalmazási helyeket egy egyszerű jellel, hogy a történetben odáig 
érve, el ne feledkezzünk róla. Az alábbi jeleket javasoljuk: Az Is
tenről szóló tanításhoz: kis háromszög, a bűnről szóló tanításhoz: 
kis fekete szív, a Jézus Krisztusról szóló tanításhoz: kereszt, és 
végül a hitről, megtérésről, üdvösségről szóló tanításhoz: kis fe
hér szív.

Ne felejtsük: a gyermekek evangéliuma ugyanaz, mint a felnőt
teké, csak nagyon egyszerű módon kell elmondanunk nekik. Az ered
ményt pedig rábízhatjuk Isten Szentlelkének megvilágosító erejére.

A. A központi igazság

Mit értünk központi igazság alatt? A főigazság az az alapvető 
igazság, amely a kijelölt bibliai szakasznak a legfontosabb üzene-
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te. Az az igazság, amit a bibliakörvezető az adott bibliai történet 
által meg akar tanítani. A központi igazság a fő, centrális mondani
való, amely a gyermek számára üzenetté lesz a bibliaórán. Minden bib
liaórán kell lennie ilyen központi igazságnak, vagy tanítói célkitű
zésnek. A legjobb, ha csak egy ilyen igazságot magyarázunk, de azt 
alaposan. Isten vezetését kell kérnünk, hogy meglássuk, melyik az 
igazi üzenet, amit meg akar általunk taníttatni azon a gyermekbib- 
liaköri órán, amelyikre készülünk. Lehet, hogy több fontos igazság 
van egy bibliai történetben, de csak egyet kell erősebben hangsúlyoz
nunk. Kérdezzük meg magunktól: mit akar megtanítani Isten e történet 
által? Mi a központi igazság? Más-más tanító persze különböző igaz
ságot emelhet ki ugyanannak a történetnek az alapján. Ez természetes, 
hiszen a nézőpontjaink különbözőek. Nagy segítséget jelent a taní
tás megtartásában, ha előre megfogalmazod a központi igazságot és 
azt a lehető legrövidebb mondatban föl is jegyzed magadnak. Egy olyan 
modatban, amely a gyermekek számára is érthető.

Tehát nem elég általában látni a gyermekbibliaórák célját. Nem 
elég tudni, hogy gyermekeket szeretnénk elvezetni az Úr jézus Krisz
tus megismerésére és az Ő követésére minden élethelyzetben. Az ál
talános cél mellett minden egyes órának kifejezett célja kell, hogy 
legyen. Nemcsak egy történetet akarunk elmondani a gyermekeknek, 
hanem Isten üzenetét visszük hozzájuk. A Bibilában minden történet
nek határozott célja és tanítása van. Könnyebb lenne egy történetet 
csupán "elmesélni", de felelősek vagyunk bibliaköri munkánk tartal
máért. Felelősek vagyunk gyermekeinkért, akiket valahova el kell 
vezetünk. Egy képpel hadd szemléltessük ezt. Elutazom a Mátrába egy 
autóval. Az autó az eszköz, ami elvisz engem, de a cél: a Mátra. 
Kell az ajtó ehhez, de nem a legfontosabb. Így a bibliai történet 
is csak eszköz, amely elvisz a célhoz, amely a bibliai főüzenet, 
a központi igazság. S mit teszünk mégis néha? Egyszerűen elmondunk 
egy bibliai történetet. S előfordulhat, hogy amikor hallják pl. a 
történetet, talán ötödször, hogy "Dávid és Góliát", egyből azt mond
ják: Ó, ezt én már hallottam. Célunk nem az, hogy bibliai története
ket tanítsunk, hanem bibliai igazságokat. A bibliai történeteket 
csak arra használjuk föl, hogy eljuttassanak bennünket ehhez a cél
hoz. A bibliai történet az eszköz, a bibliai igazság a végcél. Mie
lőtt elkezdenéd a bibliai történetet mondani, csendesedj el magad
ban és vedd elő a Bibliádat. Az olyan lehet számodra, mint egy tér
kép a kirándulónak. S kérdezd meg: Hova szeretnék eljutni? Mit kell 
tanítanom? S ez lesz a központi igazság. Ezt tanítsad. Ez a taní
tás fő igazsága.

Azt az igazságot kell tanítani, ami az igeszakaszban benne van. 
Ne legyenek előre megadott ötleteink, elképzeléseink, és előre kivá
lasztott bibliai igazságok, amelyekre a soron következő történetet 
fölhasználjuk. Inkább olyan igazságokat keressünk, olyan célt állít
sunk magunk elé, amely benne van igénkben. S ami tanulmányozás köz
ben kiemelkedik, hozzád szólóvá lesz: azt az igazságot tanítsd a 
gyermekeknek. Amit magad is megragadsz, mint üzenetet és életed részé
vé válik, arra tudod legjobban megtanítani a gyermeket is.

A központi igazság fajtái

a) A központi igazság lehet egy tantétel, egy fontos bibliai 
tény. Ezt a gyermekeknek meg kell érteniük, meg kell tanulniuk és
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el kell hinniük. A tantételekre a gyermekeknek is szükségük van, hogy 
hitükben megalapozódjanak. Alapvetően fontos, hogy tanításunk során 
hangsúlyozzuk a tantételeket, mert nem lehet evangéliumot hirdetni 
úgy, hogy nem adunk tanítást Istenről, a bűnről, Krisztusról, a meg
térésről és a hitről. —  Látjuk, ez a terület sok esetben azonos 
az evangéliumi igazsággal. Tehát, van, hogy egy evangéliumi igazság 
kerül középpontilag is elő, mint főigazság. Pl. lMóz 1-ben a főigaz
ság: "Isten a Teremtő”. Vagy: Jeremiás és Báruk: "Isten Igéje örök
kévaló".

b) A tanítás néha egy figyelmeztetés. Egy bűnt állít elénk, hogy 
észrevegyük a magunk életében. Egy bűnről van szó, mellyel kapcsolat
ban arra int Isten, hogy kerüljük. Pl Ananiás és Safira történetében: 
"Isten ismeri gondolataidat".

c) A tanítás példát adhat, amit követni kell. Ez akkor a leg- 
gyakaoribb, amikor a történet középpontjában egy bibliai személy 
áll, akiben nyilvánvaló lett, hogy vele volt Isten, mert az Ö akara
tát hajtotta végre. Ne egyszerűen azt mondd a gyermeknek, hogy légy 
olyan, mint Timótheus, hanem: "Tanulmányozd Isten igéjét, ahogy Ti- 
mótheus is tette". Tehát példákat kell mondanunk, amelyekből megért
hetik, hogy miben, hogyan legyenek hasonlóak hozzá. Rossz ez: "Légy 
olyan, mint Dániel". Jobb így: Te is ragaszkodhatsz a jóhoz, amikor 
el akarnak téríteni Isten útjától.

d) Az üzenet lehet egy ígéret, amelybe belefogódzhatunk. Itt a 
bibliai szakaszban elénk kerül Isten ígérete, majd az események során 
bebizonyosodik, hogy ez meg is valósult. Pl. Péter apostol kisza
badul a börtönből: "Isten me g ígérte, hogy gyermekei imádságát meg
hallgatja".

e) Lehet egy parancs, amelynek engedelmeskedni kell. Egy nega
tív példa a gazdag ifjú: "Jézus azt mondja: Kövess engem, bármibe 
is kerül".

A központi igazságnak ilyen csoportokba osztása segít, hogy ne 
maradjunk általánosságban. Pl. "szeressük egymást", "megváltás", 
"Isten országa", —  ezek nem központi igazságok. Túl általánosak 
és így nem taníthatók. Soroljuk be ezket a gondoaltokat a fönti cso
portok egyikébe, s mindjárt könnyebben tanítható és könnyebben tanul
ható lesz. Pl. az irgalmas samaritánus történeténél: "Szeressük egy
mást" helyett: "Isten azt karja, hogy még az ellenségen is segítsünk". 
Vagy: "Jézus azt parancsolja, hogy a bajbajutotton segíteni kell"
(Ötödik kategória).

5. A központi igazság tanítása

A tanítás többet jelent az egyszerű elmondásnál, elbeszélésnél. 
A tanítás azt jelenti, hogy segítek a másiknak (itt a gyermeknek), 
hogy megértsen, megjegyezzen —  azaz megtanuljon valamit. Az üzenetet 
csak akkor tanítottam reg, ha a gyermek nem bemagolva, hanem értel
mesen megjegyezte. Általában kevés e cél eléréséhez az, hogy az ó- 
rán csak utalok a bibliai igazságra. A hatalmas bibliai igazságokat 
a gyermek gondolkozása szerint kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a gyer
mek regtanuljon egy bibliai igazságot, azt le kell egyszerűsítenünk 
az ő szintjére, reg kell magyaráznunk, szemléltetnünk, alkalmaznunk 
és ismételnünk kell. Ezért szükséges, hogy figyeljünk nagyon arra, 
hogy amíg a bibliai történetet elmondjuk, addigra a központi igaz
ságot is megtanítsuk. A tanító célja, hogy minden gyermek úgy ren-
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jen haza az óráról, hogy tudja a tanítás központi igazságát és érti, 
hogy saját maga számára mit jelent ez. Ha csak megtanítunk egy igaz
ságot, lehet ugyan, hogy elhiszik, de ha életükre alkalmazzuk, ak
kor Isten kegyelme által cselekedni is fogják azt.

Ki lehet azt is fejeznünk, hogy a tanítás, amit elmondunk, Is
ten üzenete. Így kezdehetjük a fóigazság elmondását: "A Biblia azt 
tanítja, hogy..." "Isten azt kívánja tóled, hogy..."

A központi igazság megfogalmazásánál általában ne használjuk 
a "te" személyes névmást. Pl. Józsué könyvének az első fejezetéről 
beszélünk. Ne így fogalmazd a központi igazságot: "Isten azt Ígéri, 
hogy mindig veled lesz". Ez csak a már az Úr útján járó gyermekek 
számára igaz. Fogalmazz inkább így: "Isten azt ígéri, hogy mindig 
az Ő gyermekeivel lesz". A "te" és "ti" személyes névmást inkább 
már az alkalmazásnál használd. Őgy alkalmazhatjuk: "Rábíztad már
életedet az Úr Jézusra? Akkor Ő azt Ígéri, hogy mindig veled lesz. 
Mert Ő mindig vele van az Ő gyermekeivel... Ha miég nem bíztad rá ma
gad, akkor nincs veled. Bízd rá magad, és akkor minden utadon veled 
lesz..."

Tehát különbség van a központi igazság és annak alkalmazása kö
zött. Minden gyermekre, mindkét csoportra alkalmazni kell. Azokra 
is, akik az Úr útján járnak, és azokra is, akik még nem.

Vigyázzunk arra is, hogy a tanítás üzenete igaz legyen. Pl. nem 
igaz, hogy aki Jézus követője, az nem jut bajba, de igaz, hogy aki 
az Ur Jézusé, azt ö meg tudja segíteni minden bajban. De ha nehéz
helyzeteken vezet is át, velünk van. Nem az a különbség, hogy az 
Ur gyermekét nem éri baj. A különbség az, hogy az Övéi a bajok kö
zött nincsenek egyedül. —  Nem igaz, hogy Isten minden imádságot 
teljesít. De igaz, hogy Jézus hallja minden imádságunkat, s arra
igennel, nemmel, vagy "várj"-jal is felelhet.

Az alkalmazásnál, ahol csak lehet, személyessé kell tanni állí
tásunkat. Pl. gyengébb alkalmazás: "Minden nap olvasni kell a Bib
liát". Jobb így: "Minden nap olvasd a Bibliát!"

Lehetőleg pozitív állításokat mondjunk az alkalmazásban. Bizony
talan így: "Isten azt parancsolja, hogy ne hazudj". Jobb így: "Is
ten azt várja tőled, hogy mindig igazat mondj".

A kiválasztott üzenetet jól el kell mélyíteni. Ebben segít, ha
föltesszük magunknak, hogy a központi igazságot legalább háromszor 
megemlítjük a tanítás során. Az ismétlés megerősíti az igazságot 
és fölhívja a gyermekek figyelmét arra, hogy itt egy nagyon fontos 
dologról van szó. De a három elmondás ne legyen egyforma. Először
mondd el az állítást. A mondatot, melyben összefoglaltad a történet 
üzenetét. Ezzel el szeretnénk érni a gyermek értelmét. Értse meg,
hogy miről van szó. Másodszor tanítsd is. Amikor másodszor mondod 
az igazságot, érd el a gyermek szívét. Mondd meg, miért fontos ez
az igazság. Támaszd alá egy Igével, hogy tudják, hogy ez az igazság 
Istentől származik. Mutasd meg a gyermekének, hogy mit vár tőlük 
Isten. Mutasd meg,hogy rájuk vonatkozik ez az igazság. Mondd el nekik, 
hogyan valósíthatják meg azt. Mondj példákat a gyermekek, saját magad, 
vagy mások életéből. Hadd értsék a gyermekek, hogy ez az igazság 
rájuk vonatkozik. Haramdszor szólítsd föl a gyermekeket, hogy aszerint 
cselekedjenek, ahogy most hallották. Hívd fel őket, hogy engedelmes
kedjenek Istennek. Érd el a gyermek akaratát. Ez különösen jó eljá
rás akkor, amikor a keresztyén magatartásról tanítunk valamit.
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Legyen példánk háromszori említésre az lKir 21,1-20. Mi a téma, 
mi a központi igazságom, hol van az a három hely, ahol előhozom? 
A bibliai rész történetének fő témája Akháb kívánsága. A központi 
igazság így hangozhat: Elégedj meg azzal, amit Isten adott neked. 
(Személyes, mert fölhívás a központi igazságunk.) Ezt az igazságot 
először a második versnél említhetjük: Miért nem volt megelégedett 
Akháb király? szüksége volt Nábőt szőlőjére? Talán azt hitte, hogy 
ha valami földi kincset még megszerez, az majd boldoggá teszi. Elő
fordult már veled is, hogy így gondolkoztál? Valamire nagyon vágy
tál, s azt hitted, hogy ha megszerzed, boldog leszel. Akinek Jézus 
ott van a szívében, az a legnagyobb kincset kapta. Az megelégszik 
azzal, amit e földön még kap Istentől. Akkor nem fogod azt érezni, 
hogy még valami okvetlenül kell, hogy a tied legyen. Elégedj meg 
azzal, amid van. —  Ez az elmondás. Másodszor, a 7. versnél tanít
hatod a központi igazságot: A királyné segített Akhábnak megszerez
ni a szőlőt. Te is fölhasználtad már mások segítségét, hogy olyan 
dolgokat megkapj, amit Isten nem akart neked adni? Ez nem kedves 
Isten előtt. Elégedj meg azzal, amid van. Akkor örülni fogsz tudni 
mindennek. A Biblia azt mondja: "Elégedjetek meg azzal, amitek van" 
(Zsid 13,5). Ha nagyon vágyódsz valamire, vagy irigységet érzel a 
szívedben, akkor csöndesedj el egy kicsit Isten előtt és gondolj 
arra, hogy milyen sok jót adott Ő neked: otthonodat, családodat, 
mindennapi ételt, ruhát és sok más földi jót (Luther). Adj hálát 
ezekért Istennek mindenért. Ha ezt nem teszed, a vágyódásból irigy
ség, az irigységből bűn születhet. Ne akarj valamit még mindenáron 
megszerezni. Látod, ez volt Akháb szívében. S Jézabel gonosz tervet 
eszelt ki, hogy megszerezze Nábőt szőlőjét a király számára... (és 
itt visszatérünk a történethez). —  Harmadszor a 20. versnél szól
hatunk a központi igazságról: A király nem lett megelégedett a ha
misan megszerzett szőlővel. Hiába szerezte meg azt, amire vágyott, 
mert Isten akarata ellen cselekedett. A Biblia azt mondja: "Eléged
jetek meg azzal, amitek van”. Ha bűnbocsánatot nyertél és Jézus a 
szívedben lalkik, a legfontosabb a tied. Ha mégis elfog az elégedet
lenség vagy irigység, állj meg és adj hálát minden testi és lelki 
jóért, ami a tiéd. Lásd meg, amit Isten adott. Ha látod, és megkö
szönöd, elégedett leszel. Aki pedig még nem jár Jézus Krisztus út
ján, az csak akkor lesz elégedett, ha ezt a legnagyobb ajándékot, 
Őt magát elfogadja. Semmi más nem tud igazán megelégedetté tenni.

A fő igazságot hangsúlyozni lehet és tanítani lehet az óra más 
részein is. Pl. énekkel, aranymondás tanításánál.

Ez a tanítási módszer időigényes, de megéri, mert megérinti a 
gyermek értelmét, érzelmét és akaratát is.

6. A bibliai történet elkőszítése

A felkészülés lépései

Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan közelíted meg a tanítandó bib
liai részt. Hogy értsd az üzenetét és azt érdekfeszítően tudd elmon
dani. A jó tervezés által világos lesz számodra, hogy merre akarsz 
haladni és hgoyan akarod elérni célodat.

A bibliaórára való készülés első és legfontosabb lépése az imád
ság.Kérd az Urat,hogy szóljon hozzád, tanítson téged, s rajtad keresz
tül másokat. Az Ige forrása és magyarázója Isten Szentlelke. Tőle



függ, hogy világosan megértsd az igét, és hogy a gyermekek is ma
gukhoz szólónak érezzék. Jézus mondja: "Nélkülem semmit sem csele
kedhettek" (Jn 15,5). A gyermekek csak akkor érthetik meg Isten ü- 
zenetét, amit át akarsz adni, ha kéred, hogy Szentlelke által vilá
gosítsa meg számukra. Ezért az egész elfikészületnek az Istentől va
ló függés tudatában kell folynia, imádsággal kell kezdődnie és vég
ződnie.

Másodszor: olvasd el az igét. Többször is, hogy pontosan ismerd 
amit a Biblia mond és így jól adhasd át a gyermekeknek.Tégy föl ma
gadnak kérdéseket. Pl: Mi a történet lényege? Mik a fő mondanivalói? 
Mi a legfontosabb, mi a központi igazság? Melyik szereplőre mi jellem
ző? Mit tanít ez a történet az alapvető evangéliumi üzenettel kap
csolatban? Mit tanít ezen a történeten keresztül nekem az Úr? (Ha 
személyessé lesz az igerész, ez segít, hogy élő legyen a tanításod 
és segít a legfőbb üzenet megtalálásban ill. kiválasztásában.) Melyek 
a legfontosabb versek igénkben? Hogyan épül ez a lecke az előzőek
ben tanítottakra?

Harmadszor: Olvass el minden szükséges dolgot a rendelkezésedre 
álló segédanyagból. De ne végy át mindent készen. Ha ugyanazt taní
tod is egy meglévő anyagból, először dolgozd föl magadban. Légy ér
telmes eszköz.

Negyedszer: Készíts vázlatot a történetről. Szedd pontokba az 
eseményeket. Úgy írd le, hogy egyetlen pillantással áttekinthesd 
vázlatodat. Ha kell, tartsd magad előtt az órán. írd le, hogyan fogod 
kezdeni az órát, aztán az események menetét, fontos pontokat, az 
esemény csúcsát, s végül a befejezést. (A történet négy részéről 
külön szólunk.) Amikor kész vagy a vázlattal, az egyik oldalon hagyj 
helyet, hogy bejelölhesd, hogy hol szólsz a központi igazságról (ha 
lehet, többször) és hol említed az evangéliumi igazság egy-egy terü
letét. Ez segít, hogy a jóakarat mellett a történet elmondása való
ban tanítás legyen, ne maradjon ki az üzenet.

Ötödször: Készítsd elő a szemléltető eszközöket. Ha használsz
ilyet, gyakorold be azok használatát. A szemléltető eszközök növelik 
az érdeklődést és fokozzák a hatást. Időnként változtasd a szemlél
tető eszközök fajtáját. Pl. flanel, tárgyak, képek, rajz.

Hatodszor: gyakorold az órát. Mondd el tanításodat magadnak,
vagy ha lehet, valaki másnak. Teljesen modd végig, úgy, ahogy a gye
rekeknek mondanád. Mérd az időt, hogy jól beoszthasd a gyermekóra 
minden részét.

7, A bibliai történet részei

Általában a bibliai történet négy részre bontható: a) bevezetés, 
b) események kifejtése, c) csúcspont és d) a befejezés. Ezeket most 
vizsgáljuk meg külön-külön.

a) Bevezetés

Ez a bibliai tanítás első része. Fontos, hogy jól kezdjük el 
az órát. Sok múlik azon, hogy itt meg tudjuk-e ragadni a gyermek 
figyelmét, vagy éppen elveszítjük. A jó bevezetéstől megkívánjuk, 
hogy azonnal ragadja meg az érdeklődést, rövid legyen és vezessen 
be a tanításba. Kérdezés nélkül is kérdéseket támasszon, de ne adja 
meg a választ. A feleletet, eredményt a bibliai történet adja meg.
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A bevezetés, ha a kezdő ének, imádság, ismétlés stb. nem volt erre 
elegendő, egyúttal a hídverés szerepét is betölti a gyermek világa 
és Isten világa között. Fölkészít az Úr üzenetének a befogadására. 
Amikor a gyermekek jönnek, a gondolataik máshol járnak még: mi volt
az iskolában, mi történt a másik gyermekkel, mi is lesz otthon. On
nan kell elhoznunk őket, ahol még a gondolataik vannak.Nem jó be
vezetés: "Gyerekek, egy történetet szeretnék elmondani nektek". Ez
se jó kezdet: "Hallottad már Mózes történetét?" Ötféle kezdetet em
lítünk. Ezeket Dávid és Góliát történetén keresztül szemléltetjük. 
1) Rögtön elkezdjük a történetet, a cselekményt. Pl: "Dávid elin
dult, hogy meglátogassa testvéreit". Már várják a gyermekek, hogy 
mi történik utána. 2) egy kérdéssel, amely fölkelti a gyermekek ér
deklődését. Pl: "Láttál-e olyan óriást, aki 3 méter magas volt?"
3) A történet egy izgalmas részével. A történetben lehet több csúcs
pont is. De egyik a legfontosabb. Ezért ki lehet ragadni egy kisebb 
csúcspontot, s azután visszatérni a kezdethez. Pl: "Itt van Dávid 
és öt kis követ keresett a patak partján, hogy megküzdjön Góliáttal". 
S ezután vissza lehet térni a kezdethez. 4) Egy példával, illusztrá
cióval. A témához vágó rövid történetet kereshetünk. Pl: "Zsuzsi dolgo
zatot írt az iskolában. Nehéz volt a példa és le akarta másolni a tár
sáról. Nehéz volt, hogy legyőzze magában ezt a kényszert. Óriási kísér
tés volt számára a puskázás. Most mi is egy óriási ellenségről beszé
lünk." Nem jő: "Zsuzsi dolgozatot írt az iskolában. Odalátott szomszédja 
füzetére. Óriási volt a kísértés, hogy puskázzon, de Ő ellenállt a kí
sértésnek. Most mi is egy óriási ellenségről fogunk beszélni, akit le
győzött Dávid". Előre elártuk a történet csúcspontját. 5) Alkalmazással. 
De vigyázz: csak a témát alkalmazd! Mutassuk meg az igazságot, amit ki 
akarunk hozni a történetből. Például amikor a gyermek mindennapi életét 
befolyásoló kérdésről van szó: Rámutatok: van-e olyan rossz szokásod, 
melyet próbáltál elhagyni és nem sikerült? Mai történetünk arról
szól, hogy Isten hogyan győzhet az életedben.

Ha rövid is ez a bevezetés, két részt különböztethetünk meg benne: 
az első az érdeklődéskeltés, a második pedig a célkitűzés. A legu
tóbbi példán bemutatva: Érdeklődéskeltés: "Van-e olyan rossz szoká
sod...", célkitűzés: "Mai törénetünk arról szól..."

A tanítás vázlatának a készítésekor a "bevezetés" szó mellé lega
lább az első mondatot jegyezd föl pontosan.

b) Az események kibontakozása

Itt tkp. a történet elmondásáról van szó. Legfőképpen bibliai 
történeteket vegyünk alapul. Másodsorban példázatokat, s legvégső 
esetben legyen kiindulópontunk egy rész pl. a levelekből. Ha egy
tanítást akarsz megfogalmazni, azt is egy bibliai történethez kap
csold. Különbség van a gyermekbibiaköri tanítás és a prédikáció kö
zött. Ne elvont tanítást adjunk, hanem a történet közben tanítsunk. 
A történet közben, annak üzenetét hozzuk közel a gyermekekhez.

A történetet általában a főszereplő nézőpontjából adjuk elő. De 
nagy segítség lehet különböző nézőpontok alkalmazása a gyakrabban 
elhangzó vagy ismertebb történetek esetében (Karácsony, Nagypéntek, 
Dávid és Góliát). Tulajdonképpen az evangélium följegyzői is ezt 
tették. Például Karácsony történetéből Máté a napkeleti bölcsek tör
ténetét mondja el, Lukács a pásztorokét. Így beszélhetünk egyik 
alkalommal mi is arról, amit a bölcsek tapasztaltak, máskor pedig
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arról, amit a pásztorok éltek át. Tehát egyszerűen, egy szempontból 
mondd el a történetet. Ne akarj egy órán mindent elmondani.

Másodszor: légy érdekfeszítő. Ez nem attól függ, hogy a történet 
milyen, hiszen minden bibliai történet érdekes. Sokkal inkább elbe
szélésünk fölépítésén múlik. Legyen jó kiindulópontod, amely már 
a történet kezdetén fölkelti és ébren tartja a figyelmet. Amely olyan 
érdekfeszító, hogy a gyermek szinte izgatottan várja, hogy mi lesz 
ebből. Így, mindig egy újabb mozzanatot föltárva, fokozatosan haladj 
előre a csúcspontig. Vegyük például Oávid és Góliát történetét. Ne 
így kezdd: "Isai és családja Betlehemben lakott. Az egyik reggel, 
amikor fölkelt, eszébe jutott, hogy meg kellene tudni, mi van az 
idősebb fiaival. Azok ugyanis Saul seregében voltak, mert megtámad
ták az országot a filiszteusok. Azt mondta legkisebb fiának: Menj 
el a táborba és nézd meg mi van a testvéreiddel". Inkább így: "Dávid 
tudta, hogy szörnyű harc lesz hamarosan Izréel és a filiszteusok 
között. A filiszteusok már az ország határán is betörtek. Saul ki
rály mindenkit mozgósított ellenük, akit csak leehett. Dávid idősebb 
testvérei is ott voltak a harcmezőn. 'Kár, hogy én nem lehetek ott' 
—  gondolta Dávid, miközben készült volna kiereszteni a bárányokat 
az akolból. Egyszercsak édesapja hangját hallotta: 'Fiam, Dávid!
Menj el a táborba testvéreidhez. Hadd tudjuk meg, hogy mi van velük. 
S elkezdődött-e már a harc. Jó lenne, ha vinnél is nekik valamit 
itthonról. De ne maradj soká."

A történetet pontokra, vagy képekre osztjuk a magunk számára. 
Az elbeszélés és tanítás során ez segít abban, hogy fokozatosan előre 
haladjon az események sora. Hogy egyre jobban kibontakozzon a történet 
és az üzenet, de megmaradjon a fokozatosság feszültsége is. Példá
ul az említett történetnél:

1. Dávidot Isai elküldi
2. Testvéreinél
3. Góliát kihívása
4. Dávid válasza
5. Saul előtt
6. Fölpróbálja Saul fegyvereit
7. Kövek
8. Góliát reagálása
9. Dávid küzd és győz

Ha előttünk a vázlat, nem sülünk bele és nem is rontjuk el a 
történetet.

c) A csúcspont

A csúcspont a történet legkiemelkedőbb pontja. Ez teszi teljessé 
a történetet. Az egész történet ide vezet. A gyermekek várják, hogyan 
oldódik meg. Tehát, ez a történet kérdésének a megoldása, a történet 
során lévő feszültség föloldása. A gyermek figyelme is akkor éri 
el a tetőfokát, amikor kiderül, hogy hogyan oldódik meg a helyzet. 
A csúcspont felé tart az egész történet, tehát jó, ha a fő igazsá
got is tartalmazza. A vázlat készítésénél az események pontja, a 
képek mellé jegyezd be a csúcspontot. Dávid történetében ez: a ki
lencedik kép: Dávid győz. Több csúcspont is lehetséges némelyik tör
ténetben. A választott központi igazságtól függ, hogy melyik lesz
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az. Vegyük például a gutaütött történetét (Mk 2,1-12). Csúcspont 
lehet, amikor Jézus azt mondja: megbocsáttattak bűneid. De csúcspont 
lehet a gyógyulás is. A központi igazságomtól függ, hogy hol lesz 
a csúcs. Ha az a főigazságom, hogy "Jézus bűnbocsánatával újjá lesz 
minden", akkor az előbbi, ha az a főüzenet, hogy "Jézus segíteni 
tud a bajbanlévőkön", akkor az utóbbi. Ennek megfelelő a történet 
elkezdése is, a kiindulópont. Ha a bűnbocsánattal kapcsolatos a köz
ponti igazság, akkor az lehet a kiindulópont, hogy a bénát gyötri 
a lelkiismerete. Ha a gyógyulással kapcsolatos a központi igazság, 
akkor a kiindulóoontnál arról szólhatunk, hogy a béna szenved és 
meg szeretne gyógyulni.

A csúcspontot ki kell dolgozni. Legyen világos a magunk számára 
is, hogy mit akarunk mint üzenetet elmondani. Különben szétfolyó 
lesz a történet, és esetleg össze sem tudjuk fogni a végén. A csúcs
pontot kifejezésre juttathatjuk hangunkkal, mozgásunkkal és arcjá
tékunkkal.

d) A befejezés

A befejezés rögtön a csúcspont után következik. Ez tartja össze 
a cselekményt, összefoglal. Legyen rövid, megnyugtató. Lehet felszó
lítás, hívás, buzdítás, ígéret, tanítás. Jól tervezd meg, nehogy 
még egyszer a történetet mondd el röviden. Ne legyen olyan, mint egy 
ködös repülőtér, ahol köröznek a gépek, de nem tudnak leszállni. 
Fogalmazzuk meg előre az utolsó mondatokat, hogy be tudjuk fejezni, 
és jól fejezzük be a tanítást. Lanyhul a gyermekek figyelme, hiszen 
a feszültség megoldódott. Kevés időnk van. Légy tömör, de tedd is 
kerekké a történetet és tanítást a befejezés segítségével. Alkal
mazd a központi igazságot a gyermek életére.

8. Egy példa a vázlatra

Megvan a központi igazságunk, kiválasztottuk a bevezetést, részek
re bontottuk a történetet, megtaláltuk a csúcspontot, az evangéli
umi igazságok és a központi igazság elmondásának és alkalmazásának 
a helyét. A vázlat mellé jelöléseket teszünk: K=központi igazság. 
KA=központi igazság alkalmazása. E=evangéliumi igazság (És mellé, 
vagy egyáltalán helyette, a javasolt négy jelet berajzolhatjuk).

Cím: Dávid és Góliát
K: Isten megmutatja, hogy ma is Övé a legnagyobb hatalom.

Bev .: Péter sokáig maradt a barátjánál...beesteledett... félt 
egyedül hazamenni... de eszébe jutott, hogy a mennyei Atyát hívhat
ja, hogy legyen vele... megnyugodott. A félelem óriási kísértését 
legyőzte. Te is féltél már valakitől vagy valamitől? Ma egy olyan 
hatalmas emberről, egy óriásról hallunk, akitől egész Izráel megijedt.

1. Két hadsereg
2. Góliát kihívása E: Isten szent (10.v)
3. A zsidók reagálása K: Izrael nem bízott barna, hogy
4. Dávid testvéreihez megy Isten hatalmasabb.
5. Hallja Góliátot E: Isten hallja, látja a bűnt (26. v)
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6. Dávid válasza K: Dávid bízik abban, hogy Isten rag
fogja mutatni hatalmát (32. v.)

7 . Saulhoz megy E: Szabadító (37)
a! Fölpróbálja Saul fegyvereit E: Ne másban bízz
9. Kövek
10. Góliát reagálása K: Ma is Istené a legnagyobb hatalom
11. Dávid válasza E: Isten nevével; Övé a világ 
Csúcspont: 12. Dávid küzd és K: Isten a leghatalmasabb.

ayóz
Befejezés: KA: Isten ma is megmutatja, hogy Ő a leghatalmasabb. Ha 
még nem vagy az övé, bízd rá magad... Ha az Övé vagy már: merj Vele 
indulni, róla bizonyságot tenni. Győzni fogsz Vele a félelmek, kí
sértések és életed minden óriási ellensége fölött. Mert te ugyan 
kicsi vagy, de Ö hatalmas...

9. Értékelés

Nemcsak előre kell készülni egy tanítási órára, de fontos utó
lag értékelni is azt. Ez nem azt jelenti, hogy egy másik csoport-
vezetővel kell összehasonlítani magadat. A kitűzött célra és a meg
valósítás tartalmára és módjára figyelj. Meg kell vizsgálnod, hogy 
a te saját tanításodnak (tartalom és módszer) mik a gyengéi és mik 
az erősségei. Értékelésünk pontjai a következők lehetnek:

a) Kész üzenettel álltam-e a gyermekek elé? Az eddigiekben bemu
tatott, vagy más felkészülési utat végigjártam-e? (Központi igazságom
volt-e, elmondtam-e, többször, alkalmaztam-e?) Az evangéliumi igaz
ságokat megamlítettem-e, ahol lehetett? Csak elmondtam a történetet? 
Imádkoztam-e az óráért, a gyermekekért? Alakalmaztam-e önmagámra
is az üzenetet? Lépésről-lépésre haladtam-e az anyaggal? Mit felej
tettem ki? Hogyan használtai: a szeraéltető eszközöket?

b) Szívvel-lélekkel benne voltam-e a tanításban? Bennem volt-e 
az a vágy, hogy a megtapasztalt áldásokat továbbadjam? Hogy segít
sem a gyermekeket, Krisztushoz vezessem és hitükben tanácsoljam őket?

c) Figyeltek-e a gyerekek? Azaz, unalmas voltam-e, vagy volt-e 
valami külső kizökkentő körülmény? Az óra melyik részét élvezték leg
jobban a gyermekek? Melyiket legkesvésbé? Miben éreztem gyengének 
magamat?

d) Látok-e változást az életükben? Nem elég reménykedni abban, 
hogy az Úr majd valahogy elvégzi a maga munkáját a gyermekek szívében. 
Valóban Ö adja az áldást, de nekünk is mindent meg kell tennünk en
nek érdekében. Ha nem tapasztalunk lelki növekedést a gyermekeknél, 
annak az lehet az oka, hogy nem bízták rá magukat az Úrra, nem kap
tak tanítást a hitben való növekedés területén, vagy nem engedel
meskednek a halott és tanult igének. Többet kell és szabad elvár
nunk a gyermekektől annál, hogy csak elmondják a történeteket, ami
ről szó volt előzőleg. Segíts nekik, hogy tudják, hogyan kell alkal
mazni az ige üzenetét életükben. Az ige tanítását alkalmaztam-e a 
gyermekek életére?

e) Számon tartottam-e a gyermekeket? Ismerem-e név szerint őket? 
Kik hiányoznak? Kérdeztem-e felőlük? frdeklődtem-e a jelenlévő gyer
mekek iránt, vagy csak az anyagra koncentráltam? Számoltam-e a je
len lévő gyermekek különböző, sőt egyéni jellegzetességeivel, maga
tartásával? Személyre szabtam-e a szavaimat? Hogyan bánnak egymás
sal a gyermekek? Van-e aki külön ül? Miért? Hogyan viselkednek a 
gyermekek az órán, előtte és utána?
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f) Miben változtassak? A program melyik részét kell másképp csi
nálni a következő alkalommal? Mi az az ötlet, amit érdemes megismé
telni? Mit lehet csak egyszer-kétszer használni? Mit kell egy idő 
után levenni a programról? Váltogatod-e az alkalom menetét? Vedd
magnóra az órát és hallgasd vissza. Nagyon tanulságos lesz. Változ
tatom-e a szemléltető eszközeimet? Légy változatos.

A következőkben még a bibliaóra többi részéről is külön szólunk: 
éneklés, imádkozás, ismétlés, aranymondás.

10. Az éneklés

Az éneklésnek is megvan a maga bibliai alapja. Az Ó- és Újszövet
ségi gyülekezet is sokat énekelt. Az egyházi ének mindig üzenetet 
hordoz: Ezért imádkozz a kiválasztandó énekért is. Válassz eleven, 
de lelki tartalmú énekeket. Jó, ha sokat énekeltek. Tűzd ki célul, 
hogy minden gyermek ismerje kívülről az énekek szövegét.

Nagy jelentősége van az éneklésnek, mert általa a gyerekek Is
tent imádják, bibliai igazságokat tanulnak, buzdítják egymást, ki
fejezik hitüket, örömüket és gondjaikat. Így tehát segítséget kap
nak általa a hétköznapi életükhöz. A jól megértett és megtanult
éneket egyedül, önmagukban, otthon, munka közben is fölidézhetik,
énekelhetik. Így akkor is folytatódik a lelki segítés és nevelés, 
amikor már nem a gyermekbibliaköri órán vannak, hanem hétköznapi
helyzetekben.

Milyen énekeket énekeljünk? Ez fontos kérdés. A felnőtt gyüleke
zet énekeiből is használjuk azokat, amelyek könnyen megmagyarázhatók
és érthetőek a gyermekek szintjén. Ezen kívül minden éneket szedjünk 
elő, hisz a gyermekek általában szeretnek énekelni és sokat énekel
nek. De vigyázni kell, hogy ne felszínes, tartalom nélküli éneket 
énekeljünk. Tehát az a mérték, hogy az ének a Bibliára van-e alapoz
va.

Hogyan tanítsuk az énekeket? A szöveget írd föl a táblára, vagy 
egy nagy papírra. Nagyobb lapokon soronként is lehet az éneket, egy-egy 
képpel, amely a szöveghez kapcsolódik. Beszélj a képről és a mellet
te lévő ének-részletről. Magyarázd meg a különlegesebb szavakat.
Hozd kapcsolatba a képet és az éneket. Ha ismered az ének keletkezé
sének a történetét, azt is elmondhatod. Ezután mutasd be az éneket. 
Ha ón. "mutogatás" ének, akkor a mozdulatokkal együtt. Majd soron
ként tanítsd és egy-két sort kapcsolj össze. Ne mindig az elejéről 
kezdd és úgy haladj végig, mert akkor az elejét már jól fogják tudni 
és a végét még nagyon bizonytalanul.

Ne felejtsd el, hogy az éneklés is szerves része a bibliaórá
nak. Ezért az általános elveken kívül (kezdőének, áhítatra buzdítás, 
imádat, lelki fölkészülés stb.) úgy kell éneket választanunk, hogy 
alátámasszák a bibliai tanításban elhangzott igazságokat. A témához 
megfelelő éneket válassz. Az ének hatásos segítség lehet tanításunk
ban. Többször és több helyen is énekeljünk az óra során.

11. Az imádkozás

A bibliaórán viszonylag rövid időt fordítunk az imádkozásra. 
Általában néhány percet, az óra elején és végén. De épp ezért kell 
nagyon átgondolni az imádság kérdését. Ne felejtsd: minden alkalom-
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mai, amikor hangosan imádkozol a gyermekek előtt, egyúttal imádkoz
ni is tanítod őket. Vajon helyes volt az imádságod formájában és
tartalmában?

Az imádsághoz elcsendesedés kell. Ezért pl. ha egy játék, vagy 
verseny után még izgatottak maradtak, közbe lehet iktatni egy imád
ságról szóló éneket. Tanítsd a gyermeket,hogy miért imádkozzék össze
tett kézzel, lehajtott fejjel, becsukott szemmel. El kell csöndesed- 
nünk, mert a legnagyobb Úr előtt állunk, aki lát és hall minket. 
Bizalom lehet a szívünkben, mert Ő mennyei Atyánk, aki szeret és 
javunkat akarja.

Az imádság beszélgetés a mennyei Atyával. A Biblia főleg példá
kat ad erre vonatkozólag. Isten azoknak szánta az imádságot, akik 
bizalommal, mint mennyei Atyjukhoz közelednek és hisznek Jézus Krisz
tusban, mint személyes Megváltójukban. Ha nem bízhatnánk az Úr Jé
zus engesztelő áldozatában, egyáltalán nem is közeledhetnénk a szent 
Istenhez. Tanítsd a gyermeket, hogy mit jelent Jézusért kérni az 
Atyát. De az a gyermek is imádkozhat, aki még nem teljesen az Ő kö
vetője. Hiszen őt is megszólítja Isten. Megértheti, hogy hálásnak 
kell lennie sok mindenért. Érezheti jóságát és szeretetét, s ezért 
dicsőítheti is az Urat. Válaszolhat az Úr a távol állók imádságára 
is néha, hogy ezzel vonja Magához őket, de nem ez az általános út.
Ezért tanítani kell a gyermekeket, hogy a rendszeres imameghallgatás
föltétele az, hogy befogadják Jézust, mint Megváltójukat. Az első 
imádság, amire Isten megígérte, hogy válaszol, a megtérő bűnös imád
sága. "Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül” (Rm 10,13). 
Tanítsd, hogy az imádság meghallgatásának egyéb akadályai is vannak, 
a bűneink. Az Úrral való közösség a bocsánatkéréssel áll helyre.

Tanítsd az imádság formáit: bűnbánó, hálaadó, kérő. Ezen belül 
van közbenjáró, dicsőítő stb. Hogyan válaszol Isten az imádságra? 
Ezt azért kell tudni, nehogy úgy véljék, hogy nem találtak meghall
gatást. Válaszolhat nemmel, ha kérésünk teljesülése káros lenne, 
azaz nem egyezik az Ő akaratával. Válaszolhat "várj"-jal is. Lehet 
valami a javamra, de nem tudom a legmegfelelőbb idejét. De segít 
is erősödni az iránta való bizalomban.

Egyszerű szavakkal imádkozz a gyermekek között. Látjuk, hogy 
az imádság kérdését nem csupán azért kell átgondolnunk, hogy mi mint 
tanítók hogyan imádkozzunk a gyermekórán, hanem azért is, mert az 
imádságról tanítani is kell őket. Imádkozás előtt egy-egy kérdéskör
ről taníthatsz: Mi az imádság, kit hallgat meg az Úr, hogyan hall
gat meg, hogyan válaszol, mikor imádkozzunk, hogyan imádkozzunk?

Tanítani kell a gyermekeket, hogy egyedül is imádkozzanak. A
gyülekezetben is lehet. Pl. amikor a hálaadásról van szó, mindenki 
kap egy kis lapot, amelyre rárajzolja, hogy legutóbb minek örült, 
miért hálás Istennek. Imádkozáskor ezt mondhatja: "Édes Istenem,
köszönöm a szüleimet", vagy "Uram, köszönöm a szünidőt" stb.

A személyes imádságban, otthon- is, nagy segítség a "kéz-család". 
Kikért imádkozzunk? Tartsd az ujjaidat a gyermekek elé. A hüvelykujj: 
ez az ujj hajlik felém. A hozzátartozóinkért és azokért, akik na
gyon kedvesek' nekem. A mutatóujj: azokért, akik mutatóujjukkal in
tenek bennünket: tanáraink, nevelőink. A középső ujj: ez a leghosz- 
szabb. A legnagyobbakra emlékeztet: hazánkra és feljebbvalóinkra.
A gyűrűsujj: ez a leggyengébb, nem mozog egyedül. Imádkozzunk a be
tegekért és gyengékért. A kisujj: a legkisebb. Légy alázatos és így 
gondolj magadra. Imádkozz önmagadért is.
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Természetesen a gyermekbibliaórán elhangzó imádság is kapcsoló
dik az óra témájához. Tanítsd a gyermekeket, hogy az ima végén együtt 
mondják az áment. Mit jelent? Úgy van, úgy legyen. Azaz: én is ezt 
kérem, együtt kérem a hangosan imádkozóval, a tanítóval. —  Ez is 
bekapcsolja a gyermekeket az imádságba. Jő, ha együtt imádkozzuk 
hangosan a Miatyánkot is. Előtte egy-egy mondatát sorra lehet taní
tani, magyarázni.

12. Az ismétlés

Ez a programpont is nagyon fontos a gyermekbibliakörön. Lehet 
játékos, versenyszerű is, de mégis mély tartalommal. Egyik célja, 
hogy megtudjuk általa, hogy mit tudnak és mit értettek meg a gyer
mekek az előző óra vagy órák anyagából. Gyakran az ismétlésnél új
ból magyarázni kell az előző óra anyagát, ha csak egy kis ponton 
is. Másodszor, segít elmélyíteni a megtanított igazságokat. Minél 
többször hall valamit a gyermek, annál jobban megjegyzi. Az iskolás, 
tanulásos módszert helyettesíti a gyermekórán az, ha a tanított anyag 
újból előjön. Végül, az ismétlés alkalmat nyújt a gyermekek bekap
csolására is. Ezáltal bevonjuk őket, részeseivé tesszük az órának.

A kérdéseket gondosan válaszd ki. Néha régebbi órák anyagából 
is tégy föl kérdést. A történettel kapcsolatos kérdések mellett le
gyenek olyan kérdések is, amelyek az óra során tanított igazságokra, 
üzenetre vonatkoznak. A kisebb gyermekekre is légy tekintettel, né
hány könnyebb kérdés föltevésével. Ne tégy föl olyan kérdéseket, 
amelyekre egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolhatnak. Ha mégis 
muszáj, kérdezz azonnal tovább: miért? Vigyázz, hogy ne csupán a 
legjobban és mindig jelentkezők válaszoljanak. Próbálj mindenkit 
bevonni. A rossz választ javítsd ki, de szeretettel, hogy a gyermek 
ne bátortalanodjón el. Ha mást válaszol, mint amit gondoltál, de 
jót, fogadd el. S utána kérdezd, hogy mit lehet még válaszolni er
re a kérdésre. Fontos a fegyelem tartása is, amikor sokan jelent
keznek .

Annak érdekében, hogy az ismétlés ne legyen unalmas, játékosan 
is végezhetjük. Néhány példát hadd adjunk.

a) Malom-játék. Egy négyzetet kilenc kockára osztunk. Falitáb
lán vagy flanelen. Így hármas sorokat kapunk függőlegesen, vízszin
tesen és átlósan. Két csoportra osztjuk a gyerekeket. Felváltva kér
déseket teszünk föl nekik. Különböző jelük van, pl. + és 0. Ha jól 
válaszol egy csapat, beírhatja a jelét az egyik kockába. Ha a másik 
csapat, az is. Cél: "malmot alkotni, azaz, hogy három jelük egy vo
nalba essen. Amelyik csapat előbb ér el ilyen "malmot", az a győz
tes.

b) Fóka-verseny.Kivágunk két fókát flanelból. Hozzá 5-5 lab
dát. Fölváltva kérdéseket teszünk föl a két csoportnak. Ha jó a vá
lasz, egy labda fölkerül a fóka orrára. Az a csapat győz, amelyik
fókájának az orrán több labda van a kérdések végén.

c) Lábnyom-verseny. (Lehet kifejezetten egy olyan témához is
alkalmazni, amikor a helyes keresztyén úton való járásról van szó.)
Tíz lábnyomot készítünk flanelből. A hátuljára jó vagy rossz dol
gok vannak írva, amelyek segítenek a menny felé vezető úton, vagy 
amelyek gátolnak. Két csoportra osztjuk a gyerekeket és fölváltva 
teszünk föl kérdéseket. Jó válasz esetén a tábla alján lévő lábnyo
mokból választ egyet a csoport. A saját oldalára teszi a tábla szé-
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lén, aszerint, hogy mi van a hátulján. Ha pl. az, hogy rendszeresen 
imádkozol", akkor a lábnyom orra fölfelé áll. Ha az, hogy "vereked
tél", akkor lefelé. Amikor elfogytak a lábnyomok, összeszámoljuk, 
hogy melyik csoportnak van több olyan lábnyoma, amely fölfelé mutat. 
Ők a győztesek.

A játék végén ne felejtsük el a másodikokat is megdicsérni. Vi
gyázzunk, hogy ne váljék a játék versengéssé.

17. Az aranymondás

A gyermekek közötti szolgálat egyik leggyümölcsözőbb része az 
igerészek megtanítása. Hiszen amit gyermekkorban megtanulunk, az 
általában egész életünkben bennünk marad. És fölidéződésekor segít
séget jelenthet. Talán emlékszel még rá, hogy vizsgára készülve, 
hogy teletömted fejedet adatokkal. A vizsga után pedig teljesen el
felejtetted. Sokszor így járnak a gyerekek is az aranymondással.
A dicséretért, vagy a többiekkel versenyezve megtanulják, de eset
leg el is felejtik. Célunk az, hogy olyan szándékkal tanítsuk és 
tanulják az igét, hogy emlékezzenek rá életük különböző helyzeteiben. 
Isten azt akarja, hogy Igéje a szívünkben éljen. "Krisztus beszéde 
lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben" (Kol 3,16).

Az igeversek vagy igeszakaszok tanításának három célját említ
jük: a) Életet támaszt. Az aranymondáson kívül, tanításunk során
jó többször idézni az igét, ami oda kívánkozik. Mert az Úr az Ő igé
jéhez fűzte az ígéretet, hogy "nem tér vissza üresen, hanem megcse- 
lekszi, amit akarok" (Ézs 55,11). És az ige első munkája, hogy éle
tet támaszt. "Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, 
de romolhatatlanból, Isten Igéje által" (lPét 1,23). b) Irányt mu
tat. Megmutatja a célt, és hogy mit tegyek meg, hogy éljek, halad
jak. "Lábaimnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága" 
(Zst 119,105). c) Segít a helyes életben. Konkrét tanácsokat, a gya
korlati élethelyzetben világos segítséget ad. A cél felé vezető ú- 
ton irányítja magatartásunkat. "Szívembe rejtettem beszédedet, hogy 
ne vétkezzem ellened" (Zst 119,11). Különböző élethelyzetekben nagy 
segítség lehet, ha az Úr fölidézheti a gyermekben az ige szavát. 
Maga az Úr jézus is háromszor bibliai idézettel válaszol a kísértés
sel, a sátán támadásával szemben, a megkísértés történetében, Mt 
A-ben: "Meg van írva". Tehát a megtanult igeversek erősítik lelki
életünket, képessé tesznek Isten akaratának a fölismerésére és se
gítenek, hogy aszerint tudjunk élni. Ha a gyermekeknek gyakran hang
súlyozzuk, hogy "Isten szava ezt mondja" —  és utána idézünk egy 
igét, akkor később is tudni fogják életükben, hogy hol keressenek 
és kaphatnak választ problémáikra. Fölismerik világosan, hogy amit 
a gyermekbibliakörön tanulnak, azt nem a vezető, nem a lelkipásztor, 
nem "Éva néni" mondja, hanem "az Úr jó, kedves és tökéletes aka
rata" (Rm 12,2).

Az aranymondás tanításánál legelőször is fontos, hogy te magad 
tudd jól az igerészt és az igehelyet. Számodra is áldássá lesz és 
példát is adsz. Másodszor, Fontos az is, hogy megmagyarázd az arany- 
mondást. Ne vedd természetesnek az igerész szavait és kifejezéseit, 
hogy a gyermekek is értik. Inkább többet magyarázz meg, mint keve
sebbet. Szavak esetében is meg lehet kérdezni tőlük: mit jelent ez? 
Harmadszor, tedd érdekessé a tanulást. Ennek egyik eszköze a szem
léltetés. Az ember 10 V á t  jegyzi meg annak, amit hall, 50 \-át annak.
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arait lát és hall. De 90 %-át annak, amit lát, hall és tesz is. Rá
adásul a szemléltetve tanított aranymondás érdekesebb is a gyermek
ek számára. Példák a szemléltetésre: Az aranymondást részletekben 
néhány kartonlapra fölírjuk és minden lapra az adott mondatrészhez 
vagy szóhoz kapcsolódó rajzot készítünk. —  Mutass egy képet, amely 
az adott versről szól és beszéljétek meg a gyermekekkel. —  Írd föl 
a táblára az egész igét. Esetleg színes krétával kiemelve a fontosabb 
szavakat. Magyarázd meg, majd mondják el az aranymondást a gyermekek. 
Ezután innen-onnan törölj ki a mondatból egy szót és így mondasd 
el. Egyre több lesz a hiányzó szó, de a gyakorlás következtében tud
ni fogják az igét. Végül az üres tábla előtt is elmondják, mert ész
revétlenül megtanulták. —  Készíts "redőnyt" egyforma nagyságú kar
tonlapokból. A lapokat kis távolságra helyezd egymástól és két sza
laggal kösd össze sorban. Írd rájuk az aranymondás szavait. Tetsző
leges számú sor letakarható és így az előbbihez hasonló módon tanul
ják meg a gyermekek az igét. —  A lapok, amelyekre az aranymondást 
írod, oda kapcsolódó tárgyakat formázzanak. Pl. ha kenyérről van 
szó, kenyér alakú lapokra vannak a szavak írva, ha az igéről taní
tunk, Biblia alakú, ha dicsőítésről van szó, hangjegy formájú a lap.
—  Összerakós kép (puzzle): egy-egy részbe egy-egy szó vagy mondat
rész kerül. Tapadós anyagból készítsd el, hogy a flaneltáblára ki
rakhassák a gyermekek. —

Ha azt akarjuk, hogy jól emlékezzenek a gyermekek az aranymondás
ra, ismételni is kell. tnnek legegyszerűbb módja, hogy pl. tízszer
elmondják kórusban az igét. De, hogy ne legyen gépies és nehéz a
tanulás, több módszert alkalmazhatsz. Pl. az aranymondás kétszeri
együttes elmondása után kérd: most mondják el a pulóverben lévők,
—  majd az ingben lévők. A szandálosok, a cipősök. A kékszeműek,
a barnák. Akik szeretik a spenótot, akik nem. —  Pingpong-játék: 
mondd az aranymondás első szavát és mutass rá egy gyermekre. Neki 
kell mondania a másodikat. Te mondod a harmadikat, majd megint vala
ki, akire rámutattál, a következőt. És így végig. Többszöri elmon
dással a sebesség gyorsul. Mérhetitek, hogy később mennyivel gyor
sabb a csoport. —  Hasonló labdával: Föláll a csoport. Akinek do
bod a labdát, egy szót mond az aranymondásból és azonnal visszadob
ja neked a labdát. Te szintén rögtön továbbdobod valakinek. Aki le
ejti a labdát vagy nem tudja a következő szót, leül. Azok győznek,
akik néhány ismétlés után is állva maradtak. —  Nagy kartonlapokon 
van szavanként az ige. Kijön megfelelő számú gyermek és úgy áll sor
ba, hogy az összekevert ige rendeződjön. Ugyanez megcsinálható fla
neltáblán is. Több gyerek elvégzi a rendezést, az idejük mérhető.
—  Van olyan aranymondás, amit jól lehet mozdulatokkal is bemutat
ni. Pl. "íme, az ajtó előtt állok és zörgetek..." (Del 3,20). íme:
széttárt karok. Ajtó: Fordított U alak mutatása föntről, középről
két kézzel. Zörgetek: kopogó mozdulat. Meghallja: kéz a fül mellett. 
Megnyitja: Nyíló, nyitó mozdulat. Bemegyek: ugyanez fordítva. —

Hosszabb igerészeket is meg lehet tanítani. Pl. a 23. Zsoltár 
lehet folyamatosan az aranymondása Dávid történetének. így 6-8 al
kalom során az egészet megtanulják. De kifejezetten tanulási célzat
tal is elővehetünk olyan fontos részeket, mint Ézs 53; 1Kor 13; Mt
5,3-11; Fil 2,5-11; Ef 3,14-21 stb. Gyermekbibliaköri héten felada
tul tűzheted ki, hogy minden nap egy részt megtanuljanak a gyerme
kek.
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Az aranymondást füzetbe írhatják a gyerekeke. Esetleg előre elké
szített képes kártyán odaadhatjuk nekik beragasztásra. Rendezhetünk 
ige-kikereső versenyt is. Egyszerűen, vagy az ige kardja címmel: 
"Felkészülni: kézbe veszik a Bibliát. Elmondom az igehelyet, elis-
métlik. "Kardot ránts": vezényszóra elkezdik keresni. Aki legelőször 
megtalálja, elkezdi olvasni. A verseny kétféle lehet. Vagy aki legelő
ször megtalálja, az első és többet nem keres, vagy meghatározott 
idő alatt számoljuk, hogy ki hány igét talált meg elsőnek.

Segíts, hogy a gyermekek megszeressék Isten Igéjét, becsüljék 
azt, és örömmel várják az aranymondás tanítását is.

14. A jelenlét nyilvántartása

Célja, hogy az esetleges lankadást ellensúlyozza és buzdítsa 
a gyermeket a hűséges részvételre. Segít számon tartani minden egyes 
gyermeket. A hűségeseket megerősíti.

Legegyszerűbb egy füzetet vezetni, melyben föl vannak sorolva 
a résztvevők nevei és dátum szerint plusz vagy mínusz jellel jelöl
ve, hogy ki vett részt az órán. Félévenként nagyobb, vagy havonként 
kisebb jutalmat lehet adni. Ügyelj azonban arra, hogy időnként min
denki kapjon valami apróságot. Tartsd számon azt, aki saját hibá
ján kivül nem tud eljönni. Beteg, vagy nem gondoskodnak elhozásá- 
ről ill. elküldéséről. Vedd egy csoportba valamiképpen az állandó 
résztvevőkkel.

A jelenlét nyilvántartása folyhat játékosan is. Pl. minden gyer
meknek van egy kartonlapja a falon, rajta egy gyümölcsfa. Ha eljön, 
piros gyümölcsöt rajzolhat rá. —  Vágj ki köröket kartonlapből. E- 
gyik oldalára mosolygós, másik oldalára szomorú arcot rajzolj. Any- 
nyi ilyen fejet készíts, ahány gyermeked van. A körökön legyen ott 
a nevük is. A körökön vágj ki egy lyukat, zsinórból vagy cérnából 
csinálj egy hurkot. Az összes kört fűzd föl egy zsinórra. A jelen 
lévő gyermekeknél a mosolygós arcot fordítsd feléjük, akik nem jöt
tek, azok bábúja szomorú arcú. —  Készíts minden gyermek számára 
egy kartont, rajta templommal. Annyi kőből álljon, ahány óra van 
a tanévben számukra. Minden eljövetelkor kiszínezhetnek egyet. Ugyan
ez megoldható pl. szőlőfürtökkel is.

15. A gyermekbibliaóra időbeosztása

Fontos, hogy ezt is megtervezzük és legyen egy előre kialakult 
rend. Háromnegyed és egy óra között váltakozzék. De fontos az is, 
hogy ne mindig kínos pontossággal ugyanúgy következzék minden. Pl.
néha elmaradhat a visszakérdezés, ismétlés. Kevesebbet vagy többet
éneklünk. Az óra végén vagy elején vesszük számba a jelenlévő gyer
mekeket. A bibliai tanítás elején vagy végén tanítjuk az aranymon
dást. Vagy a bibliai tanítás előtt külön. Inkább az alkalom aránya
it kell számon tartanunk.

Vizsgáljuk meg a gyermekórát a heti óraszám tükrében. A heti 
170 órából 70 jut az alvásra. 30 óra az iskolai munka, azután uta
zás, étkezés, játék... S talán csak 1 óra jut a gyermekbibliakörre! 
Ezen találkoznak az örökkévalósággal. Ez fontos idő. Ezért legyen
pontos és igaz célunk, s ezért kell jól beosztani az időnket.

Noha nem jó állandóan az órát nézni, hadd állítsunk föl egy nagy- 
jábóli beosztást.
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5 p ének
1 p imádság 
10 p ismétlés
1 p ének
7 p aranymondás
20 p bibliai tanítás (történet)
5 p énektanulás
2 p imádság

Ez együtt 51 perc. Az órából fennmaradó 9 percet különféle dol
gok: hirdetés,névsor stb. töltik ki. Újból hangsúlyozzuk: ne légy 
merev az időbeosztásban. Ha lankad a gyermekek figyelme, válts ér- 
dekfeszltöbb előadásmódra, vagy rövidíts. Ha szükséges, magyarázz 
valamit bővebben. S nem mindig a reá szánt idő hosszúságán múlik, 
hogy mi mennyire fontos. Emlékezz: ha mindenben az igét tanítod az 
órán, akkor minden egyaránt fontos, tartalmas és élvezhető —  a gyer
mekek számára is.

16. A fegyelmezés

A gyermek nem kis felnőtt, így természetes, hogy a gyermekbiblia- 
köri órán sem tudnak a legtöbben végig moccanás nélkül ülni és figyel
ni. Mit tegyünk az izgő-mozgó, vagy a tanítás menetét akadályozó, 
már meglehetősen rossz gyermekkel? Általában két véglet ismert: vagy 
teljes szigorral fogják őket, vagy mindent megengednek nekik. Mint 
hívő nevelő, mi a látásod?

a) A nevelés a szülői házban kezdődik. A helyes és a helytelen 
is. Minden eldőlhet azon, hogy otthon a szülők az Úr mértéke és út
ja szerint intik, fegyelmezik, szeretik, jutalmazzák, vezetik, pél
dát adnak —  vagy sem. Ha otthon jól fogják és nevelik a gyermeket, 
általában nagyobb fegyelmezetlenség nincs a gyermekórán. Esetleg 
annyit kell csak mondani, hogy: "Jancsi, ha nem hagyod abba, szólok 
az édesapádnak".

A szülőkkel is beszélgetnünk kell a gyermekről. Sőt a szülők 
nevelési feladatáról is, amit az Úrtól kaptak.

b) Imádkozz a gyermekekért. Külön is, a csoport minden tagjá
ért. Ne azt mondd: "Mindent megpróbáltam, hogy Ildi jó legyen, hát 
talán még az imádság segít". Inkább kezdd az imádsággal és utána 
tégy meg minden tőled telhetőt. A mély imádság konkrét, ehhez pedig 
ismerni kell a csoport tagjait.

c) Légy tekintély. Ne azzal, hogy megközelíthetetlen távolság
ban és magasságban vagy a gyermekek fölött, hanem életed példájá
val, szereteteddel, bibliai ismereteddel és hiteddel. Ma nagyon hi
ányzanak és éppen ezért szükségesek az olyan tanítók, akikre föl 
lehet tekinteni, akik példaképek, akiket a gyermekek követhetnek: 
Ilyen szeretnék lenni. —  Gondosan készülj föl a leckére, órára, 
minden részletében. Többet tudj, mint amennyit el akarsz és el lehet 
mondani az órán. Így biztos leszel a tanításban, felvetődő kérdések
re is választ tudsz adni és érezni lehet, hogy vezeted a gyermeke
ket egy bizonyos irányba.

d) Légy pozitív. Ha mérleget készítesz pozitív és negatív meg
jegyzéseidről az óra során, lehet, hogy magad is megdöbbennél: tény
leg az utóbbi a gyakoribb?! "Űlj le." "Miért késtél?" "Nem úgy van.” 
"Légy csendben." Ráismersz ezekre a szavakra? Lehet, hogy igazak,
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de mégis leterhelhetik az órát. Mit lehet tenni? Először is csökkentsd 
a negatív kijelentéseidet. Sokszor egy nem egészen jó választ rész
ben el lehet fogadni: "Ez is benne van, de én másra gondoltam még". 
Pl. amikor Dániel történetében arról van szó, hogy miért nem ron
tottak rá az oroszlánok, válaszolhatja egy gyermek, hogy Isten élet
ben akarta tartani Dánielt. Ha azt a mondatot vártad, hogy azért, 
mert az Úr megőrizte őt és megbénította az oroszlánt, akkor ne azt 
mondd: "Nem ezért". Inkább így szólj: "Igen, és még miért?" S hama
rosan megérkezik a válasz, melynek fonalán továbbhaladhatsz tanítá
sodban. —  Légy fölkészülve a váratlan eseményekre és kérdésekre, 
válaszokra. Akkor pozitívan tudsz reagálni. —  Vagy: Kati mindig
beszélget. Talán magára akarja vonni a figyelmedet. Rá lehet szól
ni: "Ne beszélgess". De jobb, ha kivárod azt, amikor egy kicsit csön- 
desedik és így szólsz: "Nagyon örülök, Kati, hogy figyelsz. Meg tud
nád mondani, hogy miért nem bántották az oroszlánok Dánielt?" —  
Sok gyermek csak csúnya szavakat és negatív megjegyzéseket hall ott
hon. legyen bíztatóan más a gyermekbibliakör légköre.

e) Légy türelmes. Aki fegyelmezni akar, annak először önmagát 
kell tudni fegyelmezni. Ha kiabálsz, az azt jelenti, hogy nincs ön
fegyelmed. Ha elveszíted az önuralmadat, akkor elveszíted a csoport 
kézben tartását is. Állj a Lélek fegyelmezése alatt.

f) Légy következetes. Nagyon sokan megsértik ezt a fontos irány
elvet. Pedig a jó fegyelmezéshez alapvetően nélkülözhetetlen. Miért 
nem vált ki semnilyen hatást sem, amikor azt mondod: "Péter, ha még- 
egyszer ezt csinálod, kiküldelek a teremből"? Azért, mert már ötöd
ször mondod és nem váltottad valóra, meg sem kísérelted. Nem tar
tottad magadat a szavadhoz. Olyan kijelentést tettél, amit nem is 
akartál betartani és ezzel lerontottad a fegyelmező szó hatását. 
Ezért fontos, hogy olyan dologgal intsd, amit kész vagy és meg is 
tudsz tenni. Ne mondd: "Ha rosszak lesztek, nem játszunk az óra vé
gén", s amikor hozzád jönnek, hogy játsszunk egy kicsit, akkor mégis 
engedsz. —

Ne általánosságban intsél: "Ha mégegyszer előfordul, meglátod,
hogy mi lesz". Talán mert épp arra kíváncsi, hogy mi lesz, és azt 
teszi, amit nem akarsz. Azt mondd, amit komolyan gondolsz, és ha 
arra kerül a sor, tedd meg. A fegyelmezés lehet: a gyermek kikül
dése, elültetése a csoport mögé, kizárás valamilyen tevékenységből, 
játékból.

g) Ne hasonlítgass. Ne mondd, hogy: "Látod, Péter sokkal jobb, 
töbet tud stb". Isten szerint nem egymáshoz kell mérni az embereket. 
Ahogy a tanítókat sem kell egymáshoz mérni, úgy a gyermekeket sem. 
Mindegyik külön egyéniség. Nem is tudják ugyanazt és ugyanúgy ten
ni, mint a másik. Figyelj Isten nunkájára minden egyes gyermek sa
játos jellemében, küllemében és életében.Ezért igyekezz minél job
ban megismerni, akkor tudod majd személyesen is vezetni. Ne olyan 
tanító légy, aki csak elmondja a leckét, hanem aki szereti a gyer
mekeket, amint vannak és igyekszik segíteni az ő számukra nagy kér
dések megoldásában.

h) Légy kitartó. A legnehezebb emberekkel bánni. Ez áll a gyer
mekekére is. Gyakran adódhat baj, fegyelmezetlenség és más rossz 
dolog a csoportban. Talán már mondtad, hogy abbahagyod. De jó, hogy 
nem ment olyan hirtelen. Mint minden munkának, a gyermekekkel való 
foglalkozásnak is van nehézsége is, nem csupán szépsége és eredmé
nye. Kudarca is. De a mi feladatunk nem a siker kutatása, hanem a
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—  néha csekély —  eredmények hálás fogadása az Úr kezéből, és a 
hűséges magvetés. Isten adja a növekedést. Bízz ebben és az Úrtól 
új erőt, Szentlelkét és világosságot kérve, folytasd a munkát, amely- 
lyel Ő bízott meg, s melyért nem emberek, hanem Őelőtte adsz majd 
számot.

17, Különféle alkalmak

A gyermekek számára a heti egy-két gyermekbibliaköri alkalmon 
kívül nagyobb lélegzetű programot is szervezhetünk. Ebből most csak 
megemlítünk néhányat.

a) Csendesnap. Egész nap együtt vannak a gyermekek. A délelőtt 
a nap fajsúlyosabb része. A többféle programot egységbe fogjuk. Jus
son idő a játékra, a személyes beszélgetésre is.

b) Hétvége. Két, két és fél nap. Már jobban megismerhető minden 
gyermek, a hétköznapi élethelyzetekben. Közelebb kerülhettek egymás
hoz a közös dolgok kapcsán. Segít a csoport összeszokásában. Kiala
kul a közösség, jobban megnyílnak, van idő a nagy beszélgetésekre. 
—  Ugyanez áll a kirándulásra. Tanítást lehet adni az úton adódó 
események, látnivalók kapcsán. Kialakulhat a szülőkkel közös munka 
is a táborban. A szülők megismerik munkánkat, mi pedig őket.

c) Az előzőek fokozottan állnak a csendeshétre. Egy bizonyos 
rendszer szerint teljen a hét. Reggeli áhítat, sorozatos bibliai 
történet, hittan, missziói vagy egyéb mai történet, életrajz foly
tatásokban, esti áhítat. Nemcsak a szabadidőben, de a lelki alkalmak 
során is foglalkoztassuk a gyermekeket. Pl. képragasztás, gyurmázás, 
egy történet megjelenítése stb.

Csendeshetet egyszerűbb módon is tarthatunk: otthon, heti egy
két órára összejönnek a gyermekek. Mint a szokásos gyermekórára, 
csak naponta. A hét során újak is bekapcsolódhatnak. A hét vége felé 
a szülőknek is tarthatunk egy estet. Majd a hét legvégén egy közös 
alkalmat a szülőknek és a gyermekeknek. —  ne fejetsük el, hogy a 
gyülekezet imádkozó hátvéd kell, hogy legyen.

Az egyes gyermekórákon, de az itt fölsoroltakon is jó, ha vannak 
segítők és munkatársak. Ezek minden nap elcsöndesedés után még ösz- 
szejöhetnek megbeszélésre, imádságra.

18. Az előkészítő óra

Hogy ez megvalósulhasson, a kis munkaközösségnek hosszabbtávú 
tervet jó készítenie a tanítási órák történeteiről, témáiról. Az 
előkészítő lehet hetente, kéthetente, havonta —  a lehetőségekhez 
igazodva. A heti rövidebb, a havi hosszabb.

A sorra kerülő történeteket a csoport közösen dolgozza föl. Ez 
nem zárja ki, hogy a vezető, vagy a csoport egy tagja előre készül. 
A földolgozás során először keressük a történet személyes üzenetét. 
Ezután megkeressük a központi igazságot és leírjuk a vázlatot. Beje
gyezzük a központi igazság és az evangéliumi üzenet kiemelésének 
a helyeit. Megfogalmazzuk a központi igazság alkalmazását, a befe
jezést. Végül elkészítjük a bevezetést.

Időnként mintatanításban be lehet mutatni, hogy valaki hogyan 
tartaná a soron következő történet alapján a gyermekbibliakört. Ezt 
azután meg is beszélheti a csoport.
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A konkrét készülés mellett általános fölkészítést is jó nyúj
tani a tanítóknak. A gyermekbibliakörre fölkészülés módjáról, hit- 
tani és bibliaismeretekről. A fölvetődő gyakorlati kérdéseket is 
megbeszélheti a csoport, s beszámolhatnak munkájukról.

Áhítat és imádság zárhatja az együttlétet. Törekedni kell arra, 
hogy a szolgálók közössége lelki közösség legyen.

19, A gyermekbibliakörvezető tulajdonságai

Az igaz gyermekbibliakörvezetőnek éreznie kell, hogy Isten hív
ta el erre a munkára, mint szent szolgálatra. Ha Így van, bizonyára 
vágyakozik is arra, hogy egyre áldottabb eszköze és egyre alkalma
sabb szolgája legyen az Úrnak. Hadd tartsunk magunk elé egy tükröt: 
Milyen tulajdonságai legyenek a gyermekbibliakörvezetőnek?

a) Legyen élő kapcsolata Istennel. Hogy ez megvan-e, nagyon ér
ződik a gyermekmunkában. Ha tanítása bizonytalan, imádsága száraz, 
élete nem példa —  ezt a rábízottak hamar észreveszik. Ha élő kap
csolatban van Istennel, annak csodálatos következményei vannak: Vá
gyat ébreszt a gyermekekben az Úrral való kapcsolatra, hitre tud 
vezetni, örömöt és békességet áraszt, megváltoztatja a gyermekeket, 
szeretetet sugároz.

b) A tanító mindig bizonyságtevő is. Mi nem csupán ismereteket 
közlünk. Tanítunk és nevelünk. Közünk van az anyaghoz. Benne élünk 
a tanított dolgokban. Meggyőződéssel kell tanítanod. Légy tanúja 
Krisztusnak, a bibliai igazságoknak. Mutasd meg a két utat, de mondd: 
te azért válaszd az életet (5Móz 30,19).

c) Szeretet jellemezze. Nekünk nemcsak a tanításunk tárgyához 
van közünk. Tanításunk alanyához, a gyermekekhez is. Ha szereted 
a gyermekeket, bizonyos, hogy szinte önkéntelenül is megfeleően bánsz 
velük, s megérzik, hogy igazi barátként állsz mellettük, akinek a 
szavára és életére érdemes figyelni.

d) Legyen példamutató. Aki tanít, attól mindenképpen el kell 
várni a gyülekezetben, hogy magatartása összhangban legyen tanításá
val. S ennek a mgatartásnak hitből kell fakadnia. A hitet gyümölcse
iben lehet lemérni. A gyermekeknek vannak ideáljaik. Igazi példa vagy-e, 
akire évek vagy évtizedek múltán is Isten iránti hálával emlékezhet?

e) Legyen türelmes. Ma sokszor a szülő és tanító sem elég tü
relmes a gyermekkel. Szinte csak a "feladatot" látja benne. Lásd, 
hogy Ő is Isten egy kis drága csemetéje, aki érez, gondolkodik, vá
gyakozik, kísértésbe kerül, keresi Istent, a megbocsátást, stb. Nem 
egy elvégzendő feladattal, hanem egy drága élettel állsz szemben. 
Kicsiny még Ő. Könnyen hibázik, elbukik. Hat rá a negatív környe
zet is. Szánd meg, értsd meg, szeressed. így türelmesebb leszel,
s ezt formálódó élete meghálálja.

f) Legyen kitartó. Nem emberekre, hanem Istenre tekint. Az onnét
felülről való elhívásra. Akkor a kudarcok nem kedvetlenítenek el
és a sikerek nem tesznek önteltté. Isten mindig ad annyi eredményt, 
hogy el ne csüggedjünk, de ad annyi kudarcot is, hogy el ne bízzuk 
magunkat. Ne feljtsd az apostoli buzdítást: "Azért szerelmes atyám
fiái erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dol
gában mindenkor, tudván, hogy a ti nunkátok nem hiábavaló az Úrban”
(lKor 15,58).

Széli Bulcsú
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Igehirdető műhelye

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap
1Móz 39,1-5

Az alapige megértése

A 39. fejezettel új szakasz kezdődik József életében. Ennek beve
zetése az a néhány vers, amely a kijelölt alapige. A helyes megértés 
és értelmezés érdekében József történetének egészére kell figyelnünk.
A József történetek az összekötő kapcsot adják az ábrahámi korszak 
és a mózesi korszak között. Az átmenetet jelentik az atyáknak adott 
Ígéretek és az Egyiptomból történt kivonulás közt. Pontosabban ennek 
az átmenetnek a kezdetét. Az átmeneti időszak nagyobb részét Ex 1,7 
tömören így írja le: "Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak,
megsokasodtak és annyira megerősödtek, hogy tele lett velük az ország." 
Ennek a nyilván több évszázadnyi időnek jelentős, de időben jóval kisebb 
része, ami Józseffel összefüggésben történt. Azt csak találgathatjuk, 
hogy ebből mennyit töltött József Potifár házában. Aki a története
ket egybeszerkesztette mégis úgy fogalmazott, hogy ebben a néhány 
mondatban sok minden benne van, ami József egész életére is jellemző.

1. Isten Józseffel van és szerencséssé teszi. A mélységekből
egyre magasabbra emeli. A kiszáradt kút életveszélyéből a testőr- 
parancsnok házába kerül. (A Potifár nem egyéni név, hanem hivatali 
cím, tisztségmegjelölés. Azt jelenti: Rá istennek szentelt.) Belső
szolga lesz, aki "urának a házában él". Egyre többet bíznak rá. Előbb 
a ház, majd az egész vagyon felügyelője. Még a börtönben is szeren
cséje van. Abba a börtönbe kerül, ahol a király foglyait őrzik. A 
börtönparancsnok őt teszi meg a foglyok felügyelőjévé. A börtönből 
még magasabbra jut. Ő lesz a fáraó házának és egész Egyiptomnak a
felügyelője, a második ember a birodalomban.

2. Isten eredményessé teszi, amit József elkezd. József "siker
ember". Sikereiből mások is részesednek. Semmire nincs gondja Poti- 
fárnak semmivel sem kell törődnie a börtönparancsnoknak, s a fáraó 
válláról is leveszi József a szűkös esztendők gondjait.

3. Isten megáldja József tevékenységét. Az áldás sokkal több,
mint a siker. Ez Isten irgalmának és szeretetének szabad megnyilvá
nulása. Ezt nem lehet kiérdemelni, vagy kikényszeríteni Istentől.
Az emberek is észreveszik, hogy József Isten "erőterében" él. Potifár 
ezért bízza rá a vagyonát, a börtönőr a rabokat, s a fáraó az or
szágot. Bizalommal vannak József iránt, mert tapasztalják közelében 
az áldást ők maguk is.
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A történetíró nem indokolja, hogy miért volt Isten Józseffel. 
Itt is a kiválasztás titka előtt állunk. Isten a szolgálatába ál
lít egy embert, rendkívüli úton vezeti azért, hogy sok életet tart
son meg általa (Gén 50,19-21).

Arról sem olvasunk, hogy József hogyan "dolgozta fel" lelkében 
az újabb és újabb eseményeket. A néhány szűkszavú utalásból mégis 
érezzük,hogy lelkileg is nagy változáson megy keresztül. Apja házá
ban még önző álmodozó, aki elfogadja a kiemelt bánásmódot és árul
kodik testvéreire. Potifár feleségének ajánlatát Istenre hivatkozva 
utasítja vissza (39,9). Amikor apjuk meghal, testvérei félnek, hogy 
József bosszút áll rajtuk. De József megértette, hogy ő csak eszköz 
Isten terveinek a megvalósításában. Isten tervében az is benne volt, 
hogy ő testvérein is segítsen (Gen 50,15-21).

Gondolatok igehirdetésre készülve

A vasárnap igéinek összefoglaló gondolata az Agenda szerint: 
Isten hívása és földi hivatásunk. Isten Jézus Krisztusban arra hí
vott el bennünket, hogy az Ő áldásának örökösei és hordozói legyünk. 
Elhívása azt jelenti, hogy Istennek terve van velünk. Az Ő tervének 
a szolgálatába akarja állítani életünket. Ezért kell sokszor kiemel
nie bennünket a megszokott, kényelmes, önző életünkből, és nehéz 
iskolájában felkészíteni más életre. Amint József életében is új 
szakasz kezdődik. Az önző, elkényeztetett fiúból rabszolga lesz. 
Ebben az új élethelyzetében döntő jelentőségű, hogy tudja-e Isten 
kezéből elfogadni azt? Azzal a meggyőződéssel, hogy nehéz helyzeté
ben is mellette van Isten. Azzal a bizonyossággal, hogy rabszolga
sorsa nem Isten büntetése, hanem Isten terveinek egyik láncszeme. 
S azzal a reménységgel, hogy Isten ebben a nehéz helyzetben is megáld
ja az életét. József helyes lelki alapállásából hűséges munka követ
kezik. Ebben benne van az ő tehetsége, ereje, szorgalma, s ezzel 
együtt jár Isten áldása. József nem megalkuvásból, nem számításból 
végzi el hűségesen a rábízott munkát, Ő embereken túlmenően Istenre 
figyel.

Mi nem rabszolga-társadalomban élünk. A társadalmi és a gazda
sági berendezkedés nagyot változott József kora óta. De ma is gond 
adódik abból, ha nem figyelünk Istenre, s azokra az emberekre, akik
kel együtt élünk. A társadalmi munkamegosztás is egyre bonyolultabb. 
Ebből is sok probléma adódik. Csak néhányat említek, a) A sok áttétel 
miatt egyre messzebb van egymástól a munkát végző s a munka eredmé
nyét, termékét felhasználó ember. Nem ismerjük egymást, s idegenné 
leszünk egymás számára. Nem látjuk azt, akinek örömöt, esetleg bosszú
ságot szerez munkánk végeredménye. Gyerekkoromban sokszor voltam 
édesapámmal patkóitatni. Egyik alkalommal a kovács már a negyedik 
patkószöggel próbálkozott, de az is elgörbült. Erre a mester dühösen 
lecsapta a kalapácsot és kifakadt: "A fene egye meg a Weiss Mannfré- 
dot a gyárával együtt!" ö ilyen módon manifesztálta a személyes kap
csolatot a gyártulajdonos felé. Nekünk is tudatosítanunk kell, hogy 
a hosszú sor mindkét végén emberek vannak, b) A modem nagyüzemi 
termeléssel olyan termelési módszerek járnak együtt, amelyek alkalma
sak arra, hogy lélekölő robottá tegyék a mindennapi munkánkat. Asz
talos ipari tanuló mondta el csalódottan, hogy munkábaállás után
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mi volt az első üzemi munkája. Gyümölcsös ládákat kellett ezerszámra 
összeszögelnie. Az ő álmaiban nem így élt az asztalos szakma. 14 
éves korban pályát kell választania sok fiatalnak. Böngészik a pálya- 
választási tanácsadót, de sokszor a család sem tudja, egy-egy szakma
megjelölés mit is takar, c) Vannak olyan munkák, ahol kérdéses, hogy 
annak a munkának az eredménye áldáshordozó lesz-e? Pl. dohánytermelés, 
cigerattakészítés, szeszesital-előállítás, vegyi anyagok terme
lése. A nikotint lehet permetezésre is felhasználni, de a dohányzás 
egyértelműen káros. Munka után jólesik egy pohár friss sör. Egyik 
országos nagy gondunk mégis a túlzott alkohol- s ezen belül a tömény- 
szesz-fogyasztás. Valamilyen módon pusztítanunk kell a sokféle kár
tevőt. De egyre nagyobb gondunk a környezet vegyi szennyezése.

Ezek a példák is mutatják, hogy mostani helyzetünkben nem lehet 
egyszerűen csak elismételnünk, amit a lutheri hivatásetika tanít. 
Van olyan vélemény is, hogy Luther mondanivalója már túlhaladott. 
Mert a legtöbb munkát és foglalkozást nehéz kapcsolatba hozni az 
Istentől nyert hivatással. Meggyőződésem, hogy a lutheri tanításból 
nagyon sokat hasznosíthatunk ma is, minden erőszakolás nélkül.

1. József életének titka, hogy az Úr vele volt. Bizonyosan Jó
zsef nagy öröme is lett, amikor ezt észrevette és ismételten megta
pasztalta. Megértette, hogy Isten jelenléte nem kötődik emberileg 
megfelelő, jó helyzetekhez. Éppen ellenkezőleg, reménytelen, kilátás
talan helyzetében is vele van Isten. S ez egyszerűen azt jelenti, 
hogy ő is együtt lehet Istennel. Ezért nem lázong, nem hangoztatja, 
hogy ő sokkal többre hivatott. Teszi a lehető legjobban, ami az a- 
dott helyzetéből következik. Isten előtti megalázkodásából, őszinte 
emberi szolgálat következik, minden helyzetében. A mi életünkben 
gyakran abból adódnak a nehézségek, hogy nem érezzük magunkat a "he
lyünkön" ott, ahol élünk és dolgozunk. Egy ismerősöm évtizedekig 
dolgozott a vasútnál. Mégis azt mondta, hogy felmegy a vérnyomása, 
ha csak meghallja ezt a szót: fűtőház. Isten közelségével, jelen
létével segít bennünket, hogy hivatásszerűen végezzük a leghétköz
napibb tevékenységünket is.

2. Az Isten felé nyitott élet Isten kezéből tudja elfogadni a 
változásokat is. József a börtönben is a "helyén" van. De akkor sem 
szédíti meg a siker, amikor Isten a legmagasabbra emeli őt. A börtön
ben is áldáshordozó tud lenni. A börtönben is tud másokra figyelni 
és másokon segíteni. Mi sokszor úgy véljük, hogy a nehezedő hely
zetben egyetlen kiút van: még önzőbben élni. Különös módon az ő éle
te éppen a nehéz helyzetben nyílik meg mások felé. Országunk neheze
dő gazdasági helyzete arra csábít, törődjünk jobban önmagunkkal. 
Isten pedig arra bátorít, hogy az 0 jelenléte, az Ő áldása nincs 
gazdasági helyzetünkhöz, életszínvonalunkhoz kötve. Sőt a nehezedő 
helyzetben több alkalmat, lehetőséget készít mások megsegítésére. 
Isten velünk-léte nincs egy bizonyos szakmához, álláshoz kötve. Úgy 
gondolom, hogy jó szolgálatot teszünk testvéreinknek, ha ebben is 
erősíteni tudjuk őket. Ha segítünk abban, hogy új munkahelyet, eset
leg új beosztást, más szakmát tudjanak Isten kezéből elfogadni.

3. József a sikereit is Isten kezéből fogadja. Nekünk sem szabad 
úgy gondolkoznunk, mintha az eredmény, a siker, az elismerés, a meg-
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becsülés mind idegen lenne a keresztyén élettől. Valaki egyszer nem 
kis keserűséggel azt mondta: "Én megértettem, hogy ebben a rendszer 
ben nem tudok karriert csinálni". Ő úgy vélte, hogy hitbeli meggyő
ződése miatt nem juthat a szakmájában magasabbra. Valójában azonban 
a megfelelő iskolai végzettsége hiányzott ahhoz, hogy még magasabb 
beosztást kapjon. Egyik énekünkben ezt kérjük: "Áldj meg én munkám
ban kívánt jó sikerrel." A mi siker-vágyunk nem mindig van szinkron
ban Isten terveivel. Mert mi a sikereinket is önző módon a magunk 
szolgálatába akarjuk állítani. Mások részéről pedig a hódolatot, 
ámulatot várnánk. József azonban a csúcsokon is másokért él Megriadt 
és bosszújától félő testvéreit ő vigasztalja és szívhez szólóan be
szél velük (Gen 50,21). Megígéri, hogy eltartja őket és gyermekei
ket. A "pálya csúcsán1' sem Önmagát, hanem Istent látja és mutatja 
nagynak. S ezért tud messzire előremutató Ígéretet adni testvérei
nek: "Én neghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint és elvezet az 
esküvel ígért földre." (Gen 50,24)

4. Az élethelyzetét, a munkáját Isten kezéből elfogadó ember 
élete áldás lesz másoknak. Az áldást merjük annyira materiálisán 
vermi, ahogyan arról a József-történetekben olvasunk. Akik József
fel kapcsolatba kerülnek, azoknak kézzelfoghaltó haszna lesz ebből 
a kapcsolatból. Mezőgazdasági jellegű országunkban jól érthető, hogv 
mi az áldás a "házban és a mezőn". S azt is jól tudjuk, hogy mennyire 
kellene az áldás az iparban és kereskedelemben és életünk minden te
rületén. S he nem is "józsefnyi" méretekben, de bizonyos az, hogy 
Isten mindannyiunk életén keresztül testi-lelki áldást akar adni 
azoknak, akik között élünk és dolgozunk.

Az alapigét 1969-ben Dr. Hafenscher Károly, 1980-ban Bohus Imre 
dolgozta fel a telkipásztorban.

Vértesy Rudolf
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