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Bibliás család
Azt kívánom leírni, milyen bibliai Igékkel éltünk családi életünk
ben és hogyan váltak ezek valóra.

Az első volt a házasság "ös-Igéje": "Nem jó az embernek egyedül
lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt." (Ter 2,18) Ehhez az
alapvető Igéhez egy másik is társult. A negyvenes években lelki
baráti körök, bibliaolvasó összejövetelek alakultak ki, ezekben ke
restük életünk minden területére a Biblia üzenetét. Az élettárs ke
resésében igazított el a 127. Zsoltár 2. verse, ami Istenről mondja:
"Szerelmesének álmában ád eleget". Nem azt értettük ezen, hogy
jövendőbelinketmeg fogjuk álmodni, hanem azt, hogy bátran Is
tenre bízhatjuk e kérdésünket. Ó idején meg fogja adni a megol
dást. Ez sok elhamarkodott lépéstől őrzött meg mindnyájunkat.
Alig hihető, hogy mikor egy ilyen bibliakörbe egy idős lelkipásztor
elhozza a leányát, hogy fogadjuk be testvérnek, akkor valaki első

ránézésre azt mondja magában: ez lesz a feleségem! Ezt olyan bi
zonyossággal éreztem, hogy erről hat éven át sem az érdekeltnek
sem másoknak nem éreztem szükségét szólni.

"Mindennek rendelt ideje van"

A második a türelem Igéje volt, a Prédikátor 3,1-ból: .Mindennek
rendelt ideje van." Az a - főként fiatalokból álló - lelki közösség,
amelyben együtt növekedtünk, ezt úgy is értette, hogy számunkra
a tanulás és nem az udvarlás ideje érkezett el. Bizonyítványom
tanúsítja, hogy miután belső kapcsolatba kerültem az Ur Jézussal,
másfél év alatt két egésszel javultak az osztályzataim. Próbáltuk
elfogadni, hogy Isten gyermekeinek élete sosem magánélet, nem is
lehet csak páros élet, mindnyájan össze vagyunk kötve egymással,
és a közösség kedvéért jó elfogadni azt is, ami ellen szívünk érzései
tiltakoznak.

Végül "Jákob szolgálata évei" lejártak, "az éneklésnek ideje el
jött" (Én 2,2). Nem is volt formális leánykérés, a családhoz történt
lassú közeledés magától kiérlelte a meggyőződést, hogy egymás
hoz tartozunk; elő sem jött a Rebekának föltett kérdés: "Akarsz-e
elmenni e férfival?" (Ter 24,58).

"Idegenek és vándorok a földön"

Életpályánk folyamatos meghatározó Igéje: " ... idegenek és ván
dorok a földön." (Zsid 11,13) A nehézségek az otthonteremtéssel
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kezdődtek. Egy budapesti gyülekezetben voltam segédlelkész, ahol
nem volt szolgálati lakás. A teol6gia épületében laktam. Egy reggel
a Bibliában a 120. zsoltárt olvastam: "Jaj nekem, hogy Mésekben
bujdosom, és Kédar sátrai között lakom." Ezzel nagyon együtt tud
tam érezni. Majd csodálkozva vettem észre, hogy a zsoltáríró ebben
a helyzetben azzal kezdi, hogy: "Nyomorúságomban az Úrhoz ki
áltottam, és meghallgatott engem." Akkor elszégyelltem magam és
azt mondtam: én miért ne tudnék ugyanígy hálaadással fordulni
ebben a helyzetben az Úrhoz? Aznap értesítettek, hogy az egyház
község egy helyiséget átalakított számunkra lakássá.

Hamar kiderült, hogy ez nemcsak a mi otthonunk, hanem ide
iglenes otthona lett először egy külföldre készülő idős asszony
nak, egy ifjú menyasszonynak, s a gyülekezet ifjúsága is egyre
jobban otthon érezte magát: a biblia6rákat is ott tartottuk. A ha
talmasoknak ez nem tetszett - így kezdődött vándor életünk.
Egy nyári bibliás táborozáson ért utol a tenyérnyi papírra írt pa
rancs, hogy másnap jelentkezzem új szolgálati helyemen.

Ez a szembekerülés földi hatalmakkal új és új költözésekben
csap6dott le a későbbiekben is. Hol egy egyházügyi főelőadó je
lentette ki - a gyülekezeti, főként ifjúsági élet fellendülése foly
tán -, hogy nekünk mennünk kell, hol a magam egyházi közvet
len felettese írta meg, hogy missziós tevékenységem - és annak
szándéka - miatt más megyébe helyeztet. Az ismételt vándor
lásoknak megvoltak az anyagi és lelki terhei is (fáj6 volt elbú
csúzni azoktól, akikhez lelkileg közel kerültünk), de a mennyei
hazába való megérkezés ígérete még hasznossá is tette, hogy se
hol nem ülepedhettünk meg túlságosan.

"A fiak, az anyaméh gyümölcse: jutalom" (Zsolt 127)

Ezen a soron először igen elcsodálkoztunk. Hiszen hitünk magva
az, hogy mi Istentől mindent ingyen kegyelemből, az Úr Jézus ér
deméért kapunk. Nem beszélhetünk mi semmiféle jutalomról. Ez
az Ige akkoriban, a hatvanas években bejött a családtervezés, a szü
letésszabályozás, az AB és egyéb jelszavaknál és gyakorlatnál na
gyobb hatással volt ránk. Ha Ó jutalmazni akar, hogy állhatnánk
elébe és spekulálhatnánk, hogy ezt megakadályozzuk? Ez az Ige
aztán megerősített bennünket szándékunkban sok ellenkező véle
ménnyel szemben is. Mert azok sorjáztak: "Azért adott Isten észt,
hogy éljetek vele!" J6 szándékú orvosi szakvéleményekben, hogy
lIa harmadik szülésbe bele fog halni!" A hatodik várása közben az
édesanya agyvelőgyulladástkapott, egy hétig volt élet-halál között,
Kommunikálni nem tudott, de hallotta, amint ágya mellett az or
vosok beszélik: el kell venni a babát, mert vagy súlyos agykárőso

dással születik, vagy halva! Ellenállt és világra hozta a makkegész
séges fiút. Mikor pedig a tizenharmadik gyerekünk down-kórosan
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született, megint jött a szakvélemény: szó sem lehet többről, egyre
súlyosabb esetek lehetnek! A "jutalom" nem maradt el: még négy
egészséges gyermekünk született. Így lettek tizenheten.

Ez a nagy létszám persze hozta magával a kérdések sorát.
Megint a Biblia volt biztos támaszunk. Izajás 29,23 és 54,11 ígére
teire hivatkoztunk: "Ha látni fogják gyermekei kezem munkáját
közöttük. megszentelik nevemet." És "minden fiaid az Úr tanít
ványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége". Ez formálta így
imádságainkat: "Uram, akkor adj nekünk gyermeket, ha hitet
adsz neki és a Te gyermeked lesz!"

Felvetődött a nevelés kérdése is. Mit kell tennünk, mit te
gyünk, hogy az iménti ígéretek felé vezessük őket? Nehéz volt el
igazodni a nevelési irányzatok között, akárcsak a gyermekneve
lésről szóló különbözó Igék között is. A Példabeszédek 22. és 23.
részei határozottságra, keménységre intenek: "A gyermek elméjé
hez köttetett a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi őtő

le azt" és "Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból
ragadod ki". Az Efezusi 6,4 pedig másra int: "li, atyák, ne inge
reljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása
és intése szerint." Naponta új feladat elé állított ez a kétféle
szemlélet: Miben kell engedni kívánságai knak, indulataiknak? Mi
ben kell elébük állni, törésig is víve az ügyet? Voltak sírások, dü
höngések, volt elköltözés és megbékélés, visszatérés, munkatárssá
válás. Van reménység, szorongások között várakozás, hogy a
nagy ígéret beteljesedjék mindnyájukon. Van, ahol a Bibliára ala
pozott értelmes szóval lehet hatni, van ahol csak a szeretet kéz
zelfogható jelei tariják fenn az érintkezést. Mindennap van alka
lom az ő imádságban való emlegetésükre. Erre biztat szüntelen Ó
Maga: "li, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. És ne
hagyjatok nyugtot Néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeru
zsálemet a földön." (Iz 62, 6-7) Ami a szó szerinti lelki nevelést il
leti, tisztában kellett lennünk azzal, hogy "Istennek nincsenek
unokái", mi nem tudjuk gyermekeinket hithez juttatni. Tőlünk

születtek, újjászületni csak Isten Lelkétől lehet. Ezért gondunk
volt arra, hogy mindegyiknek legyen Bibliája, de nem kértük szá
mon, hogy olvassa-e? Minden étkezésünkhöz hozzátartozik a bib
liaolvasás és a közös imádkozás is, de egyiket sem biztattuk,
hogy 6 is szólaljon meg imádságban. Elég tekintélyes egyházi fér
fiú vádolt meg nyilvánosan azzal, hogy "bedresszírozzuk" gyer
mekeinket a hitre, de ők ilyet soha nem róttak fel nekünk.

"Szükségben segítségül hívtam az Urat" (Zsolt 118,5)

Külön megpróbáltatást jelentettek az anyagiak. A legsúlyosabb a
lakáskérdés volt. A .Mésekben bujdosás" képe ismételten feltűnt a
látóhatáron, aztán jöttek a szabadítások. Ismételten beteljesedett a
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118. Zsoltár 5. verse: .Szükségernben segítsé,giil hívtam az Urat,
meghallgatott és tágas térre tett engem az Vr". Mert volt olyan
bútorozott szoba, ahová a család velem sem jöhetett. Volt a főnök

szolgálati lakásából átengedett szoba, mellette a fürdőszoba ablak
párkánya volt a konyha, hely egy petrofomak. Vándorlásunk leg
hosszabb állomása a kis abaúji egyházközség volt, háromszobás
teljes parókiával. Úgy látszott, ez már a végleges tágasság. Hanem
ezt is csak telelaktuk. Ekkor kiderült, hogy a lelkészlakás melletti
volt egyházi iskola eladó, húszévi részletfizetésre. Még a volt tan
termet gyülekezeti teremmé átalakítva is maradt aháromszobás
tanítói lakás. Ablakokat nyitottunk a parókia felé, egy folyosó-híd
dal összekötöttük a két épületet - olyan udvarház lett belőle, hogy
csodájára jártak.

A kívülállók számára még izgalmasabb volt mindennapi ke
nyerünk ügye. Meg lehet-e élni tizenhét gyerekkel? Hála Isten
nek, magunk a választ előbb kaptuk, mint hogy a kérdést feltet
tük volna. A Hegyi beszédben ezt mondja az Úr Jézus: "Keressétek
először Isten országát és az Ó igazságát, és ezek mind megadat
nak néktek". Ha minden hivatalos jövedelmet összeszámoltunk, a
hivatalosan megállapított létminimum fele jött ki. És mindig volt
mit enni, a gyerekek rendes ruhában jártak, később a kollégiumi
díjakat mindig ki tudtuk fizetni. Ezt mint végeredményt az Ige
után természetesnek vehettük. de ahogy alkalmanként végbe
ment, az csodák sorozata volt. Az is, hogy még a kapuban áll
tunk a villanyszámlással, arról beszélve, hogy kikapcsolják az
áramot, mikor odaért a postás egy elegendő összeggel. Az is,
hogy egy ugyanilyen határidős esetben valaki az ország túlsó ré
széről táviratban küldte el az éppen sürgősen szükséges összeget,
mert a szíve valahogy erre indította. Sikerült megállni, hogy sen
kitől ne kérjünk semmit az Úron kívül. Sőt, a feltett kérdésekre is,
hogy mivel segíthetnek, az lett a sztereotip válaszunk, hogy ha az
Úr indít valakit arra, hogy segítsen minket, azt bizonyosan vezet
ni is fogja abban. Voltak, akik - talán saját lelkiismeretük nyug
talansága miatt - lesték. hogy mikor jut csődbe ez a kísérletünk;
nem rólunk volt igazában szó, hanem arról, beteljesednek-e a Bib
lia Igéi. Voltak, akik eljöttek hozzánk szétnézni, hogy is megy ez,
és hitükben megerősödtek. És voltak, vannak, akik ugyanúgy ol
vassák a Bibliát, és társaink lettek ezen az úton.

Ahogy az évek és évtizedek szállnak, új Igék válnak fontosak
ká számunkra. Hiszen már a tizenegyedik unokát várjuk, és az ő

sorsuk, jövőjük is gondunk, imádságaink tárgya. De jó megka
paszkodni a 100. zsoltár 5. versének ígéretében: "Örökkévaló az
Ó kegyelme, és nemzedékről-nemzedékre való az Ó hüsége!"
Nem a mi nemzedékünkben teljesedett be a Biblia, hanem nem
zedékekre visszamenően atyáink is ezt a boldog életet élték. Bát
ran nézhetünk hát előre is: életünk nem válik történelmi ernlékké,
Ó folytatni fogja utódainkban is. A mi gondunk a~yi, hogy úgy
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tudjunk előttük élni, és majd az ősatyák példája szerint "jó vén
ségben, öregen és betelve az élettel" (Ter 25,8) meghalni, hogy a
hitnek ezt az útját ne megutáltassuk, hanem megkívántassuk ve
lük. Hogy ök, de mindazok is, akik között éltünk, megadják - és
maguknak hasznosítsák - azt az Igét, amit előzetes gyászjelenté
sem sarkára írtam. " ... nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz,
amit .,. e felől (Iézus felől) mondott, igaz volt." (ján 8,41) Családi
életünket nem is merném életműnek nevezni, hiszen Isten csele
kedett csodásan velünk, beteljesítette Igéit rajtunk.

"Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait" (Zsolt 126)

Öt éve ez határozza meg a legerőteljesebben életünket. A sárospa
taki Kollégium az évszázadok során többszöri bujdosásba kény
szerült. Kétszer a 17. század végén (Gyulafehérvárra, majd Kassá
ra), harmadszor 1951-ben, amikor államosították. Még a második
bujdosás végén, amikor a Rákóczi-szabadságharc elején térhetett
vissza az iskola Kassáról, választották eleink egyik f6 Igéjüknek a
126. zsoltárt: "Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok
voltunk, mint az álmodók." Ez az Ige, mint reménység, a harmadik
bujdosás elején is megmaradt, éltetett. Az 1956-os forradalom ide
jén úgy látszott, vége a harmadik bujdosásnak. A reménykedés e
rövid heteiben szólított meg a Pestre került tudós professzor: jössz-e
öcsém, Patakra vallástanámak? Boldogan vállalkoztam rá, s egy
héten belül keservesen csalódtam friss reményemben. De ez a hí
vás, ami a régi Igét felélesztette bennem, megmaradt. Harmincnégy
éven át, bárhol, bármilyen szolgálatban voltam, tudtam, hogy egy
szer még beteljesedik. Aztán 1990-ben sokan olyanok lettünk, mint
az álmodók. Boldogan tapasztaltuk meg megint, hogy "hű az Is
ten" (IKor 10,13), és "Nem esett el csak egy szó is mindama jó
szóból, amelyet szólott volt az Úr Izrael házának. Mindaz betelt."
(Iózs 21,45)

Ennyi - egyéni és családi - megtapasztalás a földi életben
biztat fentről kapott hitemben, hogy a mennyei örök életre adott
ígéreteit ugyanúgy beteljesíti.
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