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TEMPLOM   ÉS   ISKOLA

Szeptember 1-én ismét megnyíltak az iskolák kapui.
Vidám sereg: ifjak és gyermekek sereglenek be 
a kapukon. Nagy diákok, középiskolások, akik már a
komoly tudomány ízét kóstolgatják és kis nebulók, akik
tágra nyitott szemmel csodálkoznak az abc és 
egyszeregy titkain.

Tanévnyitót azonban nemcsak az iskolákban 
tartanak, szeptember első vasárnapján a templomban is
ünnepélyes istentisztelet keretében nyitjuk meg az új
tanévet. Gyermekeink, ifjaink, hittanosaink, szülők és
az egész gyülekezet együtt kérjük Urunk segedelmét,
áldását, velünk lételét az új tanévre.

Az iskolába ugyanis az út a templom kapuján át
vezet. Így van ez jól, mert templom és iskola
édestestvérei egymásnak. Aki fel tudja fogni, hogy
milyen óriási feladat a gyermek elméjének, lelkének
megismerni a tudomány új mezőit, magáévá tenni soha
nem hallott ismereteket, az megérti, hogy ehhez a nagy
feladathoz Isten segítségét kell kérni, Aki maga a Tudás
teljessége, s Akitől van a mi tudásunk, elménk,
képességeink is. „Jövel, Szent Lélek Úr Isten!” – ez a
tanévnyitó fohász. Minél inkább áthatja a tanítást-
-tanulást a Szent Lélek ereje, annál teljesebb és jobb 
az eredmény. 

De nemcsak az iskolának, tanítóknak és tanulóknak
van szükségük a Szent Lélekre. Az otthonnak is, 
melyben a gyermek él, ahová délután haza megy, ahol
este együtt a család. Az iskola elsősorban tudást ad,
tanít, de az otthon, a szülő nevel. Tanításnak és nevelés-
nek összhangban kell lenniök egymással. Vagyis az
iskoláztató szülőnek magának is iskolába kell járnia 
az Örökkévaló Istenhez. Az Úr Jézus Krisztus
követésében, a Szent Lélek tanítását elfogadva kell
megfelelni a legnagyobb emberi feladatnak: a szülői
hivatásnak. A reformátori igazság ma is maradt: „a 
templom a felnőttek iskolája, az iskola a gyermekek
temploma”. S ahogy Reményik Sándor ismert versében
megénekli: „Ne hagyjátok a templomot, / A templomot

s az iskolát!”

Emlékszem egy kislányra, aki egyszer így a
tanévnyitás napján nagyon boldog volt és vidám.

Elhatározta, hogy egész évben nem fog alkalmat adni
arra, hogy megbüntessék, sőt abban is bízott, hogy nem
lesz egész évben kérdés, melyre meg ne felelne.
Egyszóval, mindig nagyon jól fog viselkedni és nagyon
jól fog tanulni.

Mikor azonban az első nap hazajött, észrevette 
édesanyja, hogy kislánya orcája nagyon szomorú.
Mikor egyedül maradtak, elmesélte a kislány, hogy 
mi volt az elhatározása és hogy milyen balul ütött ki
nemes terve. Mindjárt az első napon számolás közben
valami érdekes eszébe jutott, amit egyik könyvében
olvasott, s amikor a tanító néni felszólította, azt sem
tudta, miről van szó. A tanító néni nagyon megdorgálta,
és így odaveszett a nemes elhatározás. Azután majdnem
minden órán közbejött valami, ami miatt nem tudta
megtartani jó elhatározásait.

Édesanyja elmondta neki, hogy ez a sok kudarc
azért van, mert ő bizony csak a maga erejében, 
szorgalmában, értelmében bízott és megfeledkezett
Valakiről, Aki nélkül a legnemesebb emberi elhatározá-
sok sem vihetők keresztül: Istenről és az Ő segítségéről.
„Látod, gyermekem – mondta az édesanyja -, holnap új
nap kezdődik, melyet azért kapunk, hogy megkíséreljük
újra azt, ami ma nem sikerült. Az új iskolai év nagyon
sok napból áll, melyek azért adatnak, hogy elfogadjuk a
munkát és elfogadjuk a segítséget minden nap újra meg
újra. Onnan felülről.”

Az új tanév küszöbén ne feledkezzünk meg arról,
hogy elhatározásaink valósággá, munkánk gyümöl-
csözővé csak Isten segítségével lehetnek. Jöjjünk hát 
a templomba, hogy ott is együtt kérjük Urunk segít-
ségét, áldását. 

A következőkben Czakó Gábor imádságát idézzük:
„Isten áldd meg a diákot jó kedvvel, bőséggel –
különösen, ami a szív és az értelem bőségét illeti!
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel – már a lus-
tasággal és a mostanában oly divatos, és szinte kény-
szerítő erejű butaság, bunkóság, tudatlanság ragálya
ellen! Balsors, sok tanügyi vita és romlott politikai 
pecsenyék sütögetése helyett hozz reá víg esztendőt!
Uram, ne hagyd ki az áldásokból a tanítókat sem, akik
legyenek nemes lelkű és bölcs mesterek!”

Sz-S.G.    


