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Előszó
Nagy örömmel adom közre a Testvérek gyülekezeti hírlevelünk különszámát, melyben Czirmay Árpád nyugalmazott lelkipásztor tanulmányát közöljük. Czirmay Árpád, akit
kedves feleségével Rozikával jól ismer gyülekezetünk, most
mégis új oldaláról mutatkozik be számunkra. Bibliai kutatásainak eredményét foglalja össze, és közérthető, olvasmányos módon adja át nekünk. Célja, hogy református hitünkhöz „ragasszunk” tudást, tudományt. Tudásunk megszerzé-

sének forrása pedig ugyanaz legyen, mint hitünk forrása:
Istennek kijelentett szava, a Szentírás.
A nyelveken szólásról szóló tanulmányt közrefogják a
szerzőt bemutató írások. Ezek olvasáshoz kívánom, hogy a
kegyelmes Isten adjon a kedves olvasó számára a Szentlélek
általi megértést.
Loment Péter lelkipásztor

Kérdések Czirmay Árpád nyugalmazott lelkipásztorhoz
ezekben. Sepsiszentgyörgy viszont a világháború végét
jelentette. A mindent elvesztettünk állapot. A fiak, apák
harctereken eltemetve, vagy fogolytáborokban, éhezés,
szegénység, árvaság érzése. „Vigasztaljátok népemet” - ez
volt a küldetés. És megtelt a szentgyörgyi vártemplom
vasárnaptól-vasárnapra. Édesapám szónoki képességekkel
megáldva az Ige üzenetét megható történetekkel szemléltette miközben gyakran előkerültek a zsebkendők.
„Boldogok, akik sírnak…”

Milyen ároni famíliában lelkésznek lenni? Mennyire önálló döntés, mennyire elhívás egy olyan fiatal pályaválasztása, akinek édesapja és bátyja is lelkész?
Nem tartottam különlegesnek lelkész fiaként élni. Én is
egyike voltam a többi szentgyörgyi gyereknek. De volt
olyan pillanat, amikor ez a helyzetem személyes döntésre
serkentett, például, az 1948-ban tartott konfirmációmkor.
A Heidelbergi Kátéból konfirmáltak minket is, a szöveget
(92 kérdés feleletét) kívülről tudni kellett. Versenyvizsgát
hirdetett az intézet (Székely Mikó Kollégium Református
Gimnázium) vallástanára. Arra a napra külön felkészültem
a kátéból, mert úgy éreztem, kötelességem, hogy első legyek. A versenyben ketten maradtunk állva, két lelkészfiú, Kovács Ádám és én. Mivel döntetlent hirdetett vallástanárunk, az osztályra bízta a megoldást. Az osztály mellettem döntött. Ádám falusi papfiúként kevesebb szavazatot kapott, a szentgyörgyiek rám szavaztak. Így én mondtam előre a Hiszekegy mondatait, utánam zúgták a társak.
Diákként csak valami mocorgott bennem elhívatásomra
vonatkozóan. A Teológián kaptam személy szerint a lelkipásztori küldetésemet, - amikor is csak egyetlen választ
tudtam felelni: „Igen Uram!” A „nem” ismeretlen válasz
lett.
Erdélyben a református lelkészi szolgálat nemzetmentést is jelentett 1920 után? Milyen tapasztalatok épültek
be a család élettörténetéből, édesapja szolgálatából, amit
saját munkájában is alkalmazott, kamatoztatott?
Két időszak az, amire vissza-visszaemlékezem. Az első
éveimtől 12 éves koromig, Búza, ahol születtem és Szamosújvár, első gimnáziumi évem. A „mindenes” lelkészi szolgálat. Mindent csináltak akkor a lelkészek, gazdálkodás,
szőlőnemesítés, színielőadás, énekkarszervezés, atlétikai
verseny, vallásos ünnepély, – a lelkész volt a mindenes

Miért fontos ma a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügye, hogyan interpretálja ezt az egykori kollégista, akit éppen családja származása miatt zártak ki onnan?
Erdélyben is államosították az iskolákat, így a Székely
Mikót is. Nemcsak államosítás, hanem, mivel az állam
nyelve a román, ezért a Mikót is román állami iskolává
változtatták. Sajnos, a románosítás is ezzel együtt járt és
jár... Három papfiú – menekültként kerültünk a brassói
Magyar Vegyes Líceumba, úgy látszik, hogy akkor, a Román Kommunista Államnak a legnagyobb ellenségeivé
avanzsáltattunk, mi hárman.
Sepsiszentgyörgy vártemplomának falában van egy emléktábla, amely Czirmay Zoltán református lelkésznek és
Máthé Ilona felekezeti tanítónőnek állít emléket, akiket a
kommunista diktatúra alatt üldöztek el onnan. Mit jelent
Sepsiszentgyörgy, a székely ügy? Miért fontos a székely
autonómia ügye mindannyiunk számára?
Édesapámat megfenyegették a Duna-csatornával, Édesanyámat, mint tanítónőt kitették az állásából azzal a rendelkezéssel, hogy csak kétkezi munkára alkalmazható. Az
egész család, – én akkor érettségiztem Brassóban, – el kellett költözzünk Kalotaszegre. 300 km-re Szentgyörgytől.
Az emléktáblán ez az igevers: „Üldöztetünk, de el nem
hagyatunk”. Az autonómia pedig nemcsak demokráciaügy, nemcsak emberiességi ügy, hanem „életügy”. Ahol ez
nem adatik meg, ott elsorvad a nyelv, irodalom, kultúra,
az Élet! Ady így fogalmazott „mindenki éljen” Isten parancsa ez!
A lelkészi állomások közül mit jelentett Zsobok egy fiatal lelkésznek?
Zsobok a szárnypróbálkozások kora lelkészi pályámon.
Egyházi zene és igehirdetés egyaránt szolgálat. Talán az
énekszó gyorsabban is szálló imádság Istenhez. Hogyan
született a magyarkapusi estén az Augusztus császár parancsolatából Mindenek mennek összeírattatni… kezdetű
négyszólamú karácsonyi ének? Miért fontos a karének a
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templomban?
Abban az időben mindentől el voltunk zárva. Külföld?
Szóba se jöhetett! Az egyházi, egyházkerületi iratterjesztés
is zár alatt volt. Ének, vers, elbeszélés, egyházi téren semmi. Kéziratban kaptunk néha valamit – titokban. De jött a
karácsony és a többi ünnepek, vallásos ünnepélyeket szerettünk volna tartani, de ilyen irodalom nem volt hivatalosan. „Magad Uram, ha szolgád nincsen” – szól a közmondásszerű bölcsesség. Kényszerből? A hivatás kényszeréből!
Szöveget írni és dallamot
komponálni, és ezt egyszerre! Hetekig fülembe zúgott a
dallam és a szöveg, míg aztán leírásra került, de ha
megvan a dallam és a szöveg, akkor négyszólamú vegyes kar is kéne belőle legyen. És lett. Mert az imádság egyúttal lehet énekléssé
is, az énekelt imádság pedig
az angyalok művészete,
mellyel Istent magasztalják.

Milyen kikutathatatlanok az Úr útjai! A nehézségek tetőződtek. A kántorunk meghalt. Nagypénteken pedig szokás
volt a három istentisztelet után (10, 12, 15 óra) a kántor
által elénekelt nagypénteki éneket is végighallgatni. De ki
énekli el? Utánpótlás nem volt. Kezembe vettem hát a kottát, melyet az egyik kántor leírt, az 1800-as évek elején.
Ekkor döbbentem meg, hogy ez egy gregorián dallammal
elénekelt szenvedéstörténet a Máté evangéliuma szerint.
Egy református magyar gyülekezet őrzi sok évszázadokon
át a Máté-passiót. A jó hír
hamar eljutott oda, azokhoz, akik mozdítani tudtak,
s megszületett a videofelvételen felvett Bánffyhunyadi
passió, melynek egy példányát Dr. Kocsis Elemér püspök a Római Pápának ajándékozta, mely ma is a Vatikán értékei közt található.

1993 után az egykori szocialista iparváros, Martfű
gyülekezetének építését,
torzóban maradt temploA bánffyhunyadi reformáProtestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
mának befejezését bízták
tus templom mennyezetéÖnre. Hogyan lehet renek titkát, a festett kazetménytelen
ügyből
eredményt
elérni,
szükségből erényt koták szimbolikáját leíró tanulmány az elsők között tudósít
vácsolni?
Milyen
üzenete
van
ennek
a
mai egyházi misszió
1990-ben az azóta népszerűvé, általánosan ismertté vált
számára?
református templomi jelképrendszerről. Mit jelentett egy
Valóban, nem irigyelte senki tőlem a martfűi, akkor még
műemlék templom gazdájának, a kalotaszegi gyülekezet
szórványgyülekezetet. Mint akik semmit sem látnak, semőrzőjének lenni az 1983-93 közötti sorsfordító időben?
Bánffyhunyad? 10 év csupán. Mégis a „leghosszabb”
mit nem hallanak, nem törődve a kilátástalansággal, kezdidőm a szolgálatok közt, mert abba a 10 évbe besűrűsödött
tünk. Első karácsony. Martos Flóra Általános Iskola ebédminden esszenciája lelkipásztorkodásomnak. A templom
lője. 10 óra. Kilencen vagyunk együtt. Semmi különös nem
gótikus szentélye felett lévő festett mennyezet titkát akkor
történik. Istentisztelet, úrvacsorázás után egy óvodás kisfedeztem fel, amikor, – a már sokszor előadott bemutató
lány félig sírva elénekel egy rövid imádságot. Vele sírunk.
előadások után – egyszer felmentem az orgonakarzatra, s
Kinn köd, benn lelkünkben az a minap látott kép a romos
mikor felfelé néztem, a legkeletebbi, legkisebb gótikus ab– épülő – romló templomfalakról, melyek a holnapot, a
lak felett megpillantottam a napábrázolást. Itt jön be a regfelépülendő képét kéne hordozzák, de sehogy se akar forgeli napfény!! Ha napéjegyenlőség van, pontosan középen
mát találni még képzetünkben sem. Gyalogolunk haza, a
metszi a fény a templomhajó mennyezetét. Ha leghosszabb
pár napja kiutalt két szobás 3. emeleti lakásunk felé, de hát
nap van, akkor északkeletről, ha legrövidebb, délnyugatról
akkor Mária és József is így bandukoltak Betlehem felé! Ők
süt be a napfény. Bent a mennyezeten pedig ez látszik meg
sem láttak sok jó kilátást jövendőjükről. Mentek…. Egy év
az állatalakzatok kazettáin, így a tavaszi, nyári, őszi mezőmúlva együtt ünnepeltük a gyülekezeti terem felépülését,
gazdasági munkák idejét jelzi. Bánffyhunyadon minden
felszentelését, megkereszteltünk 20 gyermeket, 120-an ünreggel istentisztelet volt az én időmben, sajnos, ma már
nepeltünk és már ott volt a folytatás kezdete, a templom
nem. Az 1700-as években az istentisztelet mindig a napkelkarcsú tornyával, folytatódva a lelkészi lakás lehetetlen
téhez igazodott. Akkor besütött a felkelő Nap. A munkálehetségességével. Amikor ajtót nyit az Úr, azon be kell
ba, - kapálás, aratás, betakarítás, - igyekvő egyháztagok
lépni, amikor küld az Úr, oda menni kell.
még a napfény által is tájékozódtak, hogy milyen munkát
Sokszor készültem szolgálati éveim alatt az Apostolok
kell végezniük, ehhez segítséget kérve az Úrtól, - indultak
Cselekedetei 2. része alapján igehirdetésre, de gyakran
dolgukra.
feltűnt nekem az az aránytalanság – egyik oldalon világA gyülekezetben sok szolgálati lehetőség nyílott meg.
méretű esemény a Szentlélek kitöltetése és a keresztény
Igaz, az állam is ezt akarta, hogy az egyház a templomfagyülekezet megszületése, – míg a másik oldalon az a nyellak közé szoruljon be. De itt lehetett Igét hirdetni! Én pedig
veken szólók közössége, melyről Pál apostol ezt írja „aki
ezt azzal hordoztam, hogy az Ige, ha nekem vigasztalást
nyelveken szól, önmagát építi” (I Kor 14,4). A Jubileumi
jelentett, akkor a gyülekezet is vigasztalódik, ha engem
Kommentár pedig így: „tagolatlan, suttogó vagy dörmögő
megítél, akkor együtt állunk az ítélő Urunk elé, ha engem
hangokat mormol, sóhajt, nyög, felsikolt, zavaros, összebátorított, abból a gyülekezet is bátorságot nyer. Csak
függéstelen, ismeretlen jelentésű szavakat hallat, amelyből
együtt volt lehetőségünk a megmaradásra! A mi kegyela jelenlévők csak annyit „értettek”, hogy a beszélő felett a
mes Urunk által. És ez abban a nehéz időszakban igaz lett!
nyelve lett úrrá, nem az elméje”. Az volt az érzésem, hogy
itt valami rejtély van, melyet még nem fejtettünk meg. KéA húsvéti Passió, amelyet Bánffyhunyadon énekeltek,
sőbb az az érzésem támadt, hogy az apostolokkal szemben
ötvözi a katolikus és református hagyományokat a húsvénagyfokú tiszteletlenséget követünk el, ha tudván azt,
ti ünnepkörben. Milyen fontos, máig ható üzenete van enhogy a Szentlélek által megteljesedve idegen nyelven prének az éneknek a keresztény ökumené számára?
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dikálták az evangéliumot és elmentek a „világ végéig”,
hirdetve az evangéliumot és ezt vértanúságukkal pecsételték meg, mégis a nyelveken szólókhoz engedjük hasonlítani őket.
E gondolatok után ismerjük meg a tanulmány fő gondolatát, amelyben bebizonyítom azt, hogy az apostolok pünkösdkor idegen nyelven evangéliumot prédikáltak, a
Szentlélek által, és a Szentlélek érthetővé tette a jelenlévők
számára a prédikált evangéliumot, annyira, hogy ebből
megérhették Isten nagyságos dolgait. Ez a csoda együttesen a misszió módszerére vezette az apostolokat, vagyis az
evangéliumot a misszionálandó nép (idegen) nyelvén kell
prédikálni, majd az evangéliumot le kell fordítani a

misszionálandó nép anyanyelvére, hogy így megérthessék
Isten nagyságos dolgait. Jelenleg 6900 beszélt nyelv van a
világon. A teljes Szentírás 531 nyelvre van lefordítva, 1329
nyelvre az Új Testamentum, - egy bibliai könyv 1023
nyelvre. Még 4018 nyelv várja, hogy rajta keresztül is megszólalhasson az Evangélium!! Ez az igazi misszió!
Mitől lehet erős és ható az igehirdetés, a keresztény lélekgondozás modern korunkban? Milyen aktuális üzenete
van a kereszténységnek a mai kor problémáira?
Csak akkor van igazi válasz a mai kor problémáira, ha
elfogadjuk, hogy az Ige az egyetlen hiteles válasz minden
kérdésünkre. Ezt pedig hitelesen kell továbbmondani.
Gyulai Edit

Az Alma Mater-ről röviden
Kolozsvárt az egykori Postakert utca és Bocskai tér sarkán
egy ötszintes, tiszteletet keltő épület tekint a járókelőkre. A
Feszty Gyula budapesti építész terve alapján emelt eklektikus saroképület 1895 óta ad otthont az erdélyi magyar protestáns lelkipásztor-képzésnek. Természetesen maga a lelkészképzés sokkal nagyobb múltra tekint vissza, hiszen
Bethlen Gábor fejedelem idején, 1622-ben kezdte meg működését a gyulafehérvári Collegium Academicum, melynek
hírét és tudományos színvonalát nem kisebb gondolkodók,

várt talált végső menedéket. A megpróbáltatások persze a
legújabb időkben sem kerülték el. Impérium-változások, vagyoni ellehetetlenítések, beszállásolások követték egymást.
Mindezek ellenére 121 éve folyamatosan működik a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Jelenleg egyetemi rangú,
doktoráltatási joggal rendelkező, az európai egyetemi hálózaton belül elismert és számon tartott intézményként a Bolognai-rendszerű kétciklusos egyetemi képzés egyik fellegvára. A négyéves alapképzés (licenciátus) és a kétéves magiszteri képzés során a lelkészképzést a szolgálatra történő felké-

Ady Endre
Üzenet egykori iskolámba

Kolozsvári Protestáns Teológia
teológusok, prédikátorok alapozták meg, mint Martin Opitz
(a XVII. századi német költészet teoretikusa), Johann Heinrich Alstedius (az Enciklopédiájáról ismert egyetemi tanár
Herbornból), Johann Bisterfeld (a természettudományok
iránt érdeklődő német professzor), Ludwig Piscator (aki a
görög, a latin és a keleti nyelvek tanításának mintaadó mestere volt), Isaac Basirius angol prédikátor, s a hazaiak közül
pedig Keresztúri Bíró Pál, Geleji Katona István és Apáczai
Csere János. Sajnos a fejedelmi székvárosban működő református akadémia, mely mindenkor összekapcsolta a tudományos képzést és az egyházi szolgálatot, idejekorán bujdosásra kényszerült. 1658-ban tatárdúlás miatt menekült a székváros környéki falvakba, 1662-ben Apafi Mihály telepítette át
Nagyenyedre. Enyeden viszont 1704-ben labancok perzselték fel, illetve 1849 januárjában a románok pusztították, égették fel. Végül is 1895 őszén megannyi tragédia után Kolozs-

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
Óh, ifjúi, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.
Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szívét.
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Június van, s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskolapadok.
S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák
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szítés és a tudományos képzés párhuzamossága és egyensúlya jellemzi. Az oktatás hagyományos szakcsoportok (bibliai
teológia, rendszeres teológia, gyakorlati teológia, egyháztörténelem) szerint történik. De helyet kapnak a képzésben a
missziológiai, ökumenikai, egyházi-kánoni és általános jogi
ismeretek is, illetve a nyelvek tanítása. Bibliai nyelvek, modern nyelvek egyaránt. A tanítás nyelve magyar, de a románt, mint hivatalos állami nyelvet tanulni kell. A szakcsoportokhoz szemináriumi órák, gyakorlatok tartoznak
(homiletika, kateketika, pojmenika és egyházzene). A
homiletikai gyakorlat szerves része a legáció. Karácsony,
Húsvét és Pünkösd ünnepén a hallgatók püspöki megbízólevéllel az örömüzenetet viszik a gyülekezetekbe, s ott igehir-

detési szolgálatot végeznek.
A Kolozsvári Intézet jelenleg az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház lelkipásztorképző egyeteme. Mint
ilyen tagja az Erasmus európai ösztöndíjprogram hálózati
rendszerének. Partnerkapcsolat illetve együttműködési megállapodások fűzik a magyarországi, a komáromi, a tübingeni, az amszterdami és a kampeni protestáns teológiákkal,
valamint a manchesteri, az oxfordi és a chicagói felsőoktatási
intézményekkel.
Czirmayné Kocsis Róza

Czirmay Árpád nyugalmazott lelkipásztor

A nyelveken szólás bibliai és egyháztörténeti vonatkozásai
A nyelveken szólástól a bibliafordításig és a Jézus
Krisztusról szóló prófétai igehirdetésig
Lelkipásztori szolgálataim idején, természetes módon
az igehirdetés céljából a Szentírással való foglalkozásom
nagyon sokrétű és sokféle volt. Természetes, hiszen erre
a szolgálatra vállalkoztam. Különösen a gyülekezetben
való szolgálatom idején, Bánffyhunyadon volt a leggazdagabb a Bibliával való foglalkozásom. Hetente 9-szer
prédikáltam, ezen kívül keresztelés, temetés, házasságkötés, hitoktatás, bibliaórák, szinte reggeltől estig az igehirdetéssel foglalkozhattam. Nyugdíjba vonulásomtól
kezdve viszont több időm maradt az elmélyültebb foglalkozásra. Természetesen, amikor felkértek igehirdetői
szolgálatra, mindig szívesen vállalkoztam és még most
is. A szentírás oly gazdag tartalmával, üzenetével tud
szolgálni a kutatónak, hogy erre egy élet egésze nem
elég, sőt ha sok millióan foglalkozunk is a szentírás magyarázásával, még mindig marad sok téma, amelyeket
még nem dolgoztak fel, vagy amelyekre választ keresünk. Így merült fel bennem a nyelveken szólásnak a
problémája is, melyre ebben a tanulmányban megpróbálok válaszolni. Az alapige az Apostolok Cselekedeteiről
írott könyv második része, amelyben a pünkösdi történet
áll elénk, annak részletes leírásával. Négy történés megy
végbe:
Hatalmas szélzúgás
Lángnyelvek
Nyelveken szólás
Péter apostol prófétai beszéde
Ezek után következik a 3000 ember megtérése, megkeresztelkedése, a gyülekezet megszületése. Szükséges
megemlítenünk, hogy Péter apostol az Ő prófétai beszédében az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv második
része 17. versében elmondja, hogy az utolsó napokra, az
utolsó időre érkeztünk.
Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusról minden beteljesedett, amit az Ószövetségben Isten megígért és már csak
egy maradt hátra, az Ő dicsőséges visszajövetele, melyet
világ kataklizma előz meg Ap. Csel. 2,20. Tehát amikor
ezekről a történésekről próbálunk beszélni, az egyetlen –
utolsó időről szólunk, amelyet nézetem szerint úgy kell

tekinteni, hogy ez az utolsó időkre szóló prófécia, jövendölés. És ebben a helyzetben mondja Péter apostol, „de
mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”
Ap.csel. 2,21. Ez így nagyon kézenfekvő, de mi módon
hívják segítségül az Úrnak nevét, ha nem tudnak róla, ha
nem tudják, hogy kit kell segítségül hívni. Ezért szükséges nekünk e történeteket oly módon kezelni, hogy itt
szükséges megtalálnunk az utolsó időkről szóló missziói
küldetésnek a gondolatát.
Az Úr Jézus Krisztus az Ő földi szolgálata idején többször felhívta a tanítványok figyelmét a misszióra, amelyben arra figyelmezteti őket, hogy feladatuk az Evangélium hirdetése a világ minden népei számára. A pünkösdi történetben viszont ennek a missziónak nem találjuk a
jellegzetes üzenetét. Létezhet az, hogy az utolsó időkre
vonatkozó próféciában nincs missziói küldetés?
Az első történés a hatalmas szélzúgás Ap. Csel. 2,2. Ez
a szélzúgás, mint egy orkán megtölti az egész házat és a
környéken lakóknak a figyelmét felkelti. Úgy érzem, a
prófétai üzenet kapcsolódik ide. Jeremiás 1,10, amelyben
a Próféta azt a feladatot kapja: gyomlálj, irts, pusztíts,
rombolj, építs és plántálj. S mivel a Szentlélek kitöltetése
bekövetkezett, ezt úgy is érthetjük, hogy ahol a Szentlélek megjelenik, ott az Ó embernek meghalni és az Új embernek megelevenedni kell.
Ap. Csel. 2,3. „Valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.” A görög nyelvben
a nyelv a glossza a testrészt, illetve a beszéd gondolatát
fejezi ki. „Glosszái hoszej pürosz”.
Excurzus 1. A görög nyelvű bibliából idézem
fonétikusan a görög szavakat. Excurzus bezárva.
Amikor tehát lángnyelvekről hallunk, nyilván eszünkbe juttathatja ez Kálvin János jelmondatát, feltartott kézben égő szív, a szöveg: szívemet élő, égő hálaáldozatul
az Úrnak szentelem. Tehát ezek a lángnyelvek nem fizikai tüzet gyújtanak, de ahol Isten Szentlelke megjelenik,
ott az emberi szív a Krisztus iránti szeretet élő, égő érzésére gyullad.
A nyelveken szólás:
Ez a történet különösen fontos, már Lukács evangélista
is a nyelveken szólás eseményét nagyon részletesen írja
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le. Azt halljuk, hogy különféle nyelveken beszéltek az
hasonló nyelveken szólás ment végbe. Lássuk, mi ez a
apostolok, ugyanakkor mindenki a maga nyelvén hallotkét történés? Az elsőben Kornéliusz százados és népe
ta Őket beszélni és így nyilatkoznak az ott résztvevők –
kap lehetőséget arra, hogy megtérés és megkeresztelke„a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól”.
dés által a keresztyén gyülekezetbe betagozódjék. De ez
Amikor tehát különféle nyelveken szóltak az apostolok
a Kornéliusz pogány ember és a családja is az. A zsidó
„Lálein heteraisz glosszais”, másik különböző, idegen
gondolkodás szerint a pogány tisztátalan, még a lakásányelveken szólnak, ami nyilván jelenti azt, hogy a római
ba sem mehet be a hívő izraelita, mert megfertőződik.
birodalomban létező nyelvektől idegen nyelveken bePéter apostol ebben a történésben hatalmas támogatást
szélnek, mert Ap. Csel. 2,6 verstől kezdve sorolja az
kap az Úrtól, amikor háromszor egymás után látomásapostol a birodalomban élő népek általa ismert nyelvjában látja, hogy egy lepedő ereszkedik le az égből, amelyrásait: pártusok és médek, elámiták, Mezopotámiában,
ben tisztátalan állatok vannak. (Az Ószövetségi törvény
Judeában és Kappadociában, Pontuszban és Ázsiában,
szerint ezek a tisztátalan állatok nem fogyaszthatók.)
Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Libia vidékeMégis Péter ezt a parancsot kapja: Péter! Öljed és egyed.
in, római jövevények,
Péter vonakodik,” De
zsidók és prozeliták,
Uram ezek tisztátalan állakrétaiak és arabok halltok.” A válasz: Amit Isten
ják a saját anyanyelvümegtisztított, azt Te nem
kön az apostolok különmond tisztátalannak. Ez a
böző nyelven szóló belátomás háromszor egyszédét. És ezt nem csak
más után következik be,
hallják anyanyelvükön,
míg végül Péter az Ő hívő
hanem meg is értik. Ap.
zsidó gondolkozásából ki
Csel. 2,11. „Halljuk,
kell lépjen és elfogadja azt,
amint a mi nyelvünkön
amit Krisztus az Ő Szentbeszélnek az Isten felsélelke által akar, tudniillik
ges dolgairól.” A gloszazt, hogy Kornéliuszt és
sza – nyelvet, (testrész)
családját, akik a zsidó gonés beszédet jelent. A
dolkodás szerint tisztátalaCsel. 2,6. és 2,11-ben
nok
és
kárhozatosak,
fordul elő. A Csel. 2,8Krisztus megszentelő és
2006. Martfű, búcsúzó istentisztelet
ban viszont a dialektosz
megtisztító kegyelméből
szót használja, ami nyelvmegtisztultak, beléphetnek
járást, szójárást, anyanyelvet jelent. A Csel. 2,4-ben a
az üdvözülők közösségébe, a keresztény gyülekezetbe.
„lálein heteráisz glosszáisz” másik, különböző nyelvbeTermészetesen ez a ma élő embereknek furcsa, de itt ezt
széd (beszélt nyelv). A Csel. 2,11-ben a hémeteraisz
az ősi, egymástól elkülönülő és elutasító magatartást
(miénk, birtokos névmás) a hémeterais glosszáisz a mi
Isten szent lelke áttöri, és ezzel elkezdődik a Római Bironyelvünkön-t jelenti. Ezekben elénk áll tehát egy olyan
dalom pogányságának a keresztény gyülekezetbe való
csodálatos esemény, amelyben az Apostolok a Szentlélek
beépülése. Óriási dolog.
által idegen nyelveken szólnak, de ezt nem tanulták, haA második történet Ap.csel.19.1-7-ig versekben a jános
nem adatott nekik, ugyanakkor a jelenlévő résztvevők
-tanítványok beépülése történik meg a keresztény gyülemégis a saját anyanyelvükön hallják és megértik Isten
kezetbe. Keresztelő János, mint Jézusnak prófétája töbfelséges dolgait. Amikor tehát Lukács evangélista ezt
bek között így szól Jézusról: „Íme, az Istennek ama báráennyire részletesen leírja, nyilvánvalóvá válik előttünk
nya, aki elveszi a világ bűneit”. A jános-tanítványok eraz, hogy ez a részletezés, amely Lukács egyik jellegzetes
ről tudnak ugyan, de Jézus feltámadásáról, mennybememódszere az Evangélium írásában, itt még precízebb,
neteléről és a Szentlélekről semmit nem tudnak. Pál
még pontosabb leírását adja a nyelveken szólásnak. Tudapostol ezért kérdi meg Őket: „Kaptatok e Szentlelket,
juk azt, hogy Lukács a Cselekedetek Könyvét már abban
amikor hívőkké lettetek. Ők így feleltek: Hiszen még azt
az időben írta, amikor többen már igyekeztek nyelveken
sem hallottuk, hogy van Szentlélek. „ Ezek után az Aposszólni. A nyelveken szólást ezért a maga precizitásával
tol prédikál Jézusról, feltámadásáról, a Szentlélek kitöltekiemelten kezeli, hogy mindenki világosan lássa, itt vatéséről. Amikor pedig ezeket meghallották a jánoslóban olyan csoda történt, amelyet a Szentlélek hozott
tanítványok, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére „és
létre, és nélküle ez nem működik. Ez a leírás tehát a
amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek,
nyelveken szólás prototípusa, őstípusa.
úgy hogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak.”
A Cselekedetek Könyvében még két nyelveken szólásEz a történet szintén rendkívüli fontosságú, hiszen ha a
ról ad hírt az evangélista, a 10,44-46-ban „hallották, hogy
János tanítványok nem tagozódnak be a keresztyén gyünyelveken szóltak és magasztalták Istent, a 19,6-ban pelekezetbe, akkor megkérdőjeleződik a Keresztelő János
dig „leszállt rájuk a Szentlélek, és különböző nyelven
prófétai küldetése és Jézusról szóló bizonyságtétele. Itt is
szóltak és prófétáltak. Ez a két történés nincs olyan precíugyan az a helyzet, mint Kornéliusznál, csak ennyit emzen megfogalmazva, mint a pünkösdi történetben. Csak
lít Lukács evangélista: különböző nyelveken szóltak és
annyit említ az apostol, hogy nyelveken szóltak a résztprófétáltak. Ez a két történés tehát elénk tárja az Evanvevők. Szerintem az evangélista nem kívánta ismételni
gélium terjedésének minden emberi korlátokat átszakító
azt, ami az első pünkösdkor megtörtént, hiszen aki olüzenetét, hiszen Jézus nem azért jött erre a világra, hogy
vassa, az tudhatja, hogy az első pünkösdi történethez
kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözítse azt.
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Ez a két történés szerintem nagy fontosságú olyan értelemben is, hogy a nyelveken szólás dinamikájáról, történéséről a két apostol, Péter és Pál személyesen meggyőződnek. A Kornéliusz féle történetben Péter apostol,
mint résztvevő és majd, mint szolgálattevő vesszen részt.
Az első, amikor a pünkösdi történetben Ő maga is nyelveken szól és prófétál. A Kornéliusz történetben viszont,
mint szolgálattevő vesz részt, de a két történés között
nem jelentkezik a könyvben utalás arra, hogy a két történet között valamilyen különbség jött volna létre. A másik történésben viszont Pál apostol már nem résztvevő.
Ő nincs jelen a pünkösdi történetben. Megtérése sokkal
később jön létre. Viszont mint szolgálattevő a nyelveken
szólás dinamikájának és történésének részleteit a János
tanítványok megkeresztelkedése alkalmával megismeri.
Tehát egy olyan szemtanúról van szó, aki tudja, hogy
Lukács evangélista a nyelveken szólás alatt mit ért.
Szükségünk tudni azt, hogy Pál apostol idejében a Korinthusi gyülekezetben is többen voltak, akik nyelveken
szóltak. A Cselekedetek Könyve 14-dik fejezetben sok
helyen ismerkedünk Pál apostol nyilatkozatával a nyelveken szólásról. Többek között ezt írja: I. Korinthus 14,40
-ben „a nyelveken szólást ne akadályozzátok. Ugyanakkor leírja I. Korinthus 14,23-ban”, hogy ha Ti nyelveken
szóltok mind, és egy külső idegen jön be hozzátok, azt
gondolja, hogy őrjöngtök.” I. Korinthus 14,19. „Inkább
akarok öt szót szólni emberi nyelven, mint tízezret nyelveken.”
Excurzus 2. Mit ért Pál az alatt, hogy öt szót szólna
emberi nyelven, mint tízezret nyelveken? De mi lehet az
az öt szó? Miért nem írja Pál az 1-et, vagy a 3-at (Atya,
Fiú, Szentlélek), vagy a 7-et, ami a zsidók szent száma,
miért éppen az öt szót használja? Nos, a választ így találom meg, hogy leírok egy őskeresztény hitvallást. „Jézus
Chrisztos Theu Hüios Szotér” ez az öt szó azt jelenti,
Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. Az öt szó kezdőbetűje
pedig a görög hal, „Ichtüs” jelentése, melyet az őskeresztyének egymás felismerésére használtak. Ha két idegen
találkozott és az egyik halat rajzolt, a másik, ha keresztyén volt, rögtön felismerte, hogy keresztyén testvérrel
találkozott. Így jön össze az Evangélium az egyháztörténelemmel. Tehát Pál apostol, mint annak a János tanítványok megkeresztelkedésének a szolgálattevője, aki felismerte a nyelveken szólás igazi dinamikáját és történését,
sem a saját nyelveken szólását, sem egyebek nyelveken
szólását nem tartja olyan értékesnek, mint az első pünkösdkor végbement csodát. Így jutunk el oda, hogy Pál
nem akarja tiltani a nyelveken szólást, de tudja, hogy ez
a gyülekezet hitét nem tudja erősíteni, sőt azt írja, hogy
ha mégis valaki nyelveken szól közöttetek, akkor magyarázza is meg, különben érthetetlen és értelmetlen.
Azt látjuk tehát, hogy az első pünkösdkor történt csoda és a másik két említett csoda Pál idejében nem ismétlődik. Valami zavar lehetséges. Mi történt? Létezhet az,
hogy Isten szent lelke nem tud többé csodát tenni, létezhet az, hogy Isten szent lelke a keresztyén egyháznak
egy olyan ajándékot ad, a nyelveken szólást, amelyet
2000 éven keresztül az egyház nem tud használni? És a
missziói feladat is elhallgatást nyer, nem lesz nyilvános
az utolsó időkre vonatkozó próféciában az egyház miszsziói feladata.
Látszólag zsákutcában jutottunk. Nem tudjuk reprodukálni a nyelveken szólást, nem tudjuk utánozni azt, ami

2000 évvel ezelőtt történt. Egy másik oldalon kell próbálkozzunk. Eddig az volt a kérdés, hogy hogyan történt a
nyelveken szólás, mi volt a nyelveken szólás? Most pedig fel kell tegyük azt a kérdést: mit mondhattak az
apostolok a nyelveken szólás alatt. Kérdés, mi volt az
értelme a beszédüknek. Kérdés: tudjuk-e reprodukálni
2000 év elteltével azt, hogy az apostolok a nyelveken
szóláskor mit mondtak? A kérdés is problematikus, a
válaszadás is látszólag ellehetetlenült. Ahhoz, hogy rájöjjünk annak igazságára, ami ott történt, szükséges hogy
végig kísérjük a tanítványokat azon az úton, amit megtettek virágvasárnaptól pünkösdig. És leginkább arra
van szükségünk, hogy ezt személyes élményként próbáljuk átélni. Tehát Te és Én, azaz Mi gondolatba lépjünk be
a tanítványok élménytörténetébe virágvasárnaptól kezdve. Az a nap, virágvasárnap valóban csodálatosan kezdődött. Mi a tanítványokkal együtt szívdobogva vártuk,
hogy beteljesedjen az, amit reméltünk, hogy Jézus legyőzi a rómaiakat, a főpapokat megszégyeníti, beül az Ő
királyi székébe és mi tanítványok is ott ülünk mellette.
És ez nem volt lehetetlen, mert a szamárra felült Jézus,
aki Jeruzsálemhez közeledett az Ószövetségi gondolkozás szerint, ha a király szamárháton közeledik a városhoz, akkor békességet hoz a városnak. A tömeg velünk
együtt kiáltotta „hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban!” Igaz, egy kicsit elcsodálkoztunk, hogy Jézus Jeruzsálemhez közeledve sírni
kezd, de hamar megvigasztalódtunk, mert olyan történés szemtanúi lettünk, amilyet Jeruzsálem soha nem látott. Bementünk Vele együtt a templomba és Jézus ostort
ragadott, kiűzte a kufárokat a templomból, a pénzváltók
asztalait felforgatta. Az Én házam imádság háza legyen,
és senki nem mert egy szót sem, egy lépést sem ellene
tenni. Jézust senki se merte megakadályozni ebben! Pedig ha csak egy is erőszakosan fellép Jézus ellen, azonnal
vérfürdő lett volna, Jézust eltapossák. Úgy ment végig
tehát a megtisztított templomon, mint király, akinek
minden hatalom a kezében van. De aztán jött a nagycsütörtök este, az utolsó vacsora és itt Jézus ezt mondta:
„valaki közületek elárul engem!” Áruló van közöttünk,
aki mindent elmondott rólunk és akkor már készíthetik
is ellenünk a halálnak és megsemmisítésnek eszközeit.
Ha áruló van köztünk, akkor végünk van. Innen kezdve
iszonyatos félelem szállt a szívünkbe. Még lekísértük
Jézust a Gecsemáné kertbe, még Péter kardot is rántott,
és ez volt az utolsó próbálkozás, hogy Ő mellettünk kiálljon, megvédjen, eltapossa ellenségeinket! De nem ez
történt. Jézus engedelmesen nyújtja kezeit, hogy megkötözzék, és nekünk már csak egy van, menekülni, menteni
az életet, menteni összes reményünk maradék szilánkjait. Nincs menekvésünk. Péter még felkíséri Jézust a Főpap házához és háromszor szólítják meg egyszerű szolgaleányok, nem Te is Jézus követője vagy? És Péter esküdözik, menekül, még egyszer összevillan Jézus tekintetével az Ő szeme és a hős Péter a tengeren bátran hajózó
erős férfi sírva fakad és menekül Ő is. Ez olyan tragédiát,
mélységet jelentett nekünk, amilyet ember talán soha
nem élt át. A péntek és a szombat a pokolian mély szenvedés, elhagyatottság, kétségbeesés ideje volt. Ezután
történik János Evangéliuma szerint a 20-dik részben,
hogy a magdalai Mária a Jézus sírjánál azt látta, hogy a
kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon
Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és
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így szólt hozzájuk: „Elvitték az Urat a sírból és nem tudjuk hova tették”.
Excurzus 3. Péter és János húsvét hajnalán együtt vannak. János szemtanúja volt az Úr Jézus kereszthalálának
és eltemetésének Máriával, Jézus anyjával együtt, de Péter nem volt ott. Biztosra vehetjük, hogy a pénteki történet a két tanítvány közötti beszélgetés tárgya volt. Innen
értesült mindenről Péter. Ezután együtt futnak Jánossal a
sírbolthoz. Először János ért a sírhoz, de megvárta Pétert,
majd Péter ment be elől, nyomában János is és látta,”hogy ott fekszenek a leplek, és hogy az a kendő,
amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön
összegöngyölítve egy másik helyen”. János 20.5-7-ig.
Különös, hogy a sírba belépő két tanítvány éppen a leplekre és a fejkendőre néz először és emlékében ez marad
meg. Tudjuk, hogy János a főpap családjával távoli rokonságban van és Ő nagyon jól tudta, amikor az Evangéliumot írta, hogy a főpapok a katonáknak pénzt adtak,
hogy azt állítsák, hogy Jézus testét ellopták. Az Evangéliumban nem vitatkozik János ezzel, de bizonyítékát kétségtelenül felhozza azzal, hogy a leplek összehajtogatva
ott vannak. Mert ha ellopták volna Jézus testét, akkor
leplekkel együtt viszik, mert a másik sírba is leplekkel
együtt kell behelyezni. A másik dolog a fejkendő, amely
a zsidó temetkezési szokásnak egyik jellegzetessége. A
fejkendőt azért helyezik szorosan a fejre, hogy a halott
szája ne nyíljon ki, hanem zárva maradjon. Ha egy lepel
a háromnapos sírban fekvő halottnak a testére kerül, természetes, hogy bizonyos testnedvek, halálveríték a leplen láthatóvá lesznek. De a fejkendő probléma, mert ha a
fejkendőre kerül a holttestnek a halálverítéke, akkor a
lepelre nem tud olyan erősen átszivárogni, tehát csak a
fejkendőn marad meg a holttestnek az arcformája. Így a
lepelre vagy egyáltalán nem, vagy nagyon halványan
kerülhetett a halotti forma. Jézust sokszor és sokféleképpen egy hosszú arcú, europeid arcformájú, hosszú szőke,
göndör hajú férfiként ábrázolták. Az egyiptomi piramisokban egy festményrészlet zsidó rabszolgákat ábrázol,
akik a fáraó piramisának építésében kellett dolgozzanak,
de Őket a festő úgy ábrázolta, hogy fekete, göndör hajú,
fekete göndör szakállú, kerek arcú férfiak. Jézusról nincs
eredeti képünk, de ez a piramisbeli kép jelezni tudja az
átöröklés szerint a Jézus arcvonásait. Excurzus 3 vége.
Húsvét reggele nekünk, a tanítványoknak valami csodálatos eseménnyé lett. Állíthatjuk, hogy a világtörténelem legjelentősebb napja volt. Isten Fia, aki önmagát
megüresítette, szolgai formát vett fel magára érettünk,
érettünk kereszthalált szenvedett, érettünk meghalt, de
érettünk Isten feltámasztotta a halálból, ez egy olyan
más örömet jelentett nekünk, amely nem olyan volt,
mint egy vérgőzös borzasztó csatának a végén a győzelem, hanem egy olyan győzelmi pillanat, amikor nem mi
győztünk, hanem Isten győzött. És jöttek a csodálatos
pillanatok, Jézus megjelent közöttünk, megmutatta a
sebeit, szólt hozzánk, ennivalót is kért, hogy bizonyítsa,
hogy Ő nem szellem. És a csodálatos pillanat egyszerre
ismét elmúlt és csak másik alkalommal láthattuk, amikor
ismét megjelent közöttünk.
Excurzus 4. Az Evangéliumokban több feltámadási
történet olvasható. Jézus feltámasztotta a Jairus leányát,
az özvegyasszony fiát, és Lázárt is feltámasztotta. Ezek
az események nem olyanok, mint Jézus feltámadása.
Lázár is, Jairus leánya is, az özvegyasszony fia is e világ

számára támadt fel. Olvassuk, hogy Lázárt a zsidók meg
is akarják ölni, mert feltámadott, Jézus feltámasztotta őt
a halálból. De Lázárnak is, Jairus leányának is, az özvegyasszony fiának is eljön a földi halála. Jézus azonban
a mennyei világ számára támadt fel. Megjelenései jelzik,
hogy a földi kategóriákon felül van az Ő helye, megjelenik tapintható, megragadható, de meg nem ölhető, továbbá és amikor eljön az Ő felemeltetése, többé e földi
világ számára nem látható, csak az Ő visszajövetelekor.
Excurzus bezárva.
Azok a boldog napok hamar elrohantak és minket felvitt Jézus az olajfák hegyére és azt parancsolta, hogy maradjunk Jeruzsálembe, hogy kitöltse ránk az Ő Szentlelkét, s míg áldott minket, felemeltetett és többé nem láttuk Őt. Visszatérve ahhoz a házhoz mentünk, ahol voltunk megszállva.
Excurzus 5. Vélekedésem szerint ez a ház az utolsó
vacsorának a helye lehetett. Az Evangéliumok úgy írják
le, hogy a felsőházban terítették meg az utolsó vacsorát
nekünk és mi valószínű ebben a házban gyűltünk össze.
Egy átlagosnál nagyobb terjedelmű szoba, ahova 120
ember velünk együtt gyűlt össze és imádkozva vártuk a
Szentlélek kitöltetését, s Máriával együtt imádtuk az
Urat. Ma ez a ház földszintes ház. Tudjuk, hogy Krisztus
után 70-től kezdve Jeruzsálemet többször is földig lerombolták. És 312 után Heléna császárné Nagy Konstantin
édesanyja jött el Jeruzsálembe, hogy felfedezze, hogy
megkeresse az Úr Jézus emlékhelyeit. Az a ház, ahol öszszegyűltünk, ma már gótikus stílusban épült és földszintes. Az iszonyatos sok dúlás, romhalmaz a földszintet
felnőtte, és így építhették meg ezt a földszintes hajlékot,
ahol vártuk a Szentlélek kitöltetését. Excurzus 5. bezárva.
És eljött a pünkösd és mi megteltünk Szentlélekkel.
Mit mondhattunk? Mondhattunk-e olyant, ami más,
mint Jézusról szóló beszéd? Amivel tele van a szív, arról
beszél a száj. És mi azt mondtuk, mert nem mondhattunk mást, Isten feltámasztotta az Úr Jézust a halálból,
aminek mi tanúi vagyunk. Ezért hívott össze minket az
Úr, ezért töltötte ki ránk a Szentlelkét, hogy hirdessük,
hogy Jézus él, Isten legyőzte a halált üdvösségünkért.
Ezt hangoztatja Péter is Csel.2.32. „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk.” Csel.2.38.”Tudja meg tehát Izráel egész háza
teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az
Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek”.
Vélekedésem szerint a pünkösdi nyelveken szólás
egyetlen megoldása ez. A Szentlélek Isten megtanította
az apostolokat, hogy idegen nyelveken is szóljanak Jézusról, hirdessék az Evangéliumot és a Szentlélek Isten
adta meg azt, hogy akik ott voltak, a saját anyanyelvükön értették meg Isten nagyságos dolgait. Tehát az apostolok a nyelveken szóláskor EVANGÉLIUMOT PRÉDIKÁLTAK.
A Csel.2-4-ben olvassuk: „Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni
úgy, ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Az
apofthengomáj – beszélni, szólni, nyíltan mondani szó
csak a Csel. Könyvében, ezen a helyen szerepel, a Lélek
által extatikusan, elragadtatott, felindultan szóló hívekről szól. Ami nyilván tovább érezteti bennünk, hogy a
Szentlélek, amikor ezeket a férfiakat erre a bizonyságtételre, beszédre indította, nem adott semmi más értelmet
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a szavuknak, hanem csak az Evangéliumi bizonyságtételt, amit Péter apostol a Csel. Könyve 2-ben elmond 32dik vers: „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek
mi valamennyien tanúi vagyunk. Nem is lehet és nem is
szabad feltételezni azt, hogy Szentlélek, az Atyának és
Fiúnak lelke valami mást mondjon. Idegen nyelveken
Evangéliumot szóltak. Ez is a missziói üzenet egyik vonása, ami azt jelenti, hogy a világon élő nyelvek számára
meg kell szólaljon az Evangélium. Ez a Szentlélek által
megerősített apostolok szavában megnyilvánult. De ez
azt is jelenti továbbá, hogy akik az Evangélium szolgálatában állnak, idegen nyelveken kell szóljanak, mert idegen népek közé küldi őket az Úr, akik előtt terjeszteniük
kell a Krisztusról szóló üzenetet. Egyúttal Szentlélek Isten megcselekszi azt, hogy az az idegen nyelven szóló
apostoli bizonyságtétel, melyet a Szentlélek adott nekik,
most egyszerre a jelenlévők számára anyanyelvvé, érthetővé válik. Tulajdonképpen ez a keresztyén misszió jellegzetes útja. A Szentlélek a fordító, a tolmács
párthuszok és médek… 15-16 versek, a Római Birodalomban élő minden népek számára. A Szentlélek tehát
jövendöl, idegen nyelveken szólaltatja meg az Evangéliumot, hogy „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr az Atya Isten dicsőségére” Filippi 2. Az Úr Jézus a
végső idők nyomorúságairól is szólott, melyek jelzik az
utolsó ítélet bekövetkeztét, de „előbb minden nép között
hirdetni kell az Evangéliumot”. A pünkösdi missziói
küldetés így kapcsolódik össze a Jézus Krisztus által kiadott missziói programmal. A Jelenések Könyve 14,6ban pedig „láttam az éj közepén angyal repült, az örök
Evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön
vannak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek
és minden nemzetnek.”
Íme, az utolsó időkről szóló prófécia, amely a mi
időnk, mert ebben élünk, a Szentlélek arról tett bizonyságot, hogy az egyház feladata az Evangélium hirdetése,
pontosítva az idegen nyelveken hirdetett Evangélium és
a Bibliafordítás.
Az egyház történelme során a kezdetek idejéből nagyon keveset tudunk az apostolok missziójáról. Péter és
János apostolok munkáját jobban ismerjük, de Péter vértanúhalált szenved, János apostol viszont hosszú életet
kap az Úrtól és Pathmosz szigetén megírhatja, esetleg a
tanítványai által a Mennyei Jelenések Könyvét, az utolsó
idők nagy prófétai művét. A többi apostolról nagyon
keveset tudunk, talán Indiától – Etiópiáig jutottak el, de
nem tudjuk munkájuk módszerét, csupán annyi hír érkezik, hogy mind vértanúhalált szenvednek. Az egyház
különös módon erre a pünkösdi missziói üzenetre egyelőre nem tud reagálni. Sem technikailag, sem lelkileg
nem volt kész erre, hiszen elkezdődik a 300 éves keresztyénüldözés, ahol tízezrek dicsőítik meg mártírhalálukkal Jézus Krisztust, melynek gyümölcse a még nagyobb
sokaságban való elterjedése a keresztyénségnek. A VIII.
század körül tudunk egy Cyrill és Metód nevű keresztyén testvérpárról, akik a Balkánon és Morvaországban
végzik térítő munkájukat. Ezek munkájában ismerhető
fel a Szentlélek módszert adó tanácsa, amikor görög
származásuk létére megtanulják az ószláv nyelvet, e
nyelven prédikálnak, megszerkesztik az ószláv írásbeliséget, lefordítják az Evangéliumot, tehát követik a Szentlélek módszerét a misszióban. Mivel az egyház két nagy
tömbre szakadt, a nyugati és keleti egyházra, a mi nyu-

gati egyházunk az egynyelvű egyház formáját alakította
ki azzal, hogy latin nyelven prédikáltak, latin nyelvű
volt a liturgia és latin nyelvre fordították le a Szentírást.
A mi magyar népünk is ennek az egynyelvű egyháznak
a tagjává lett. A keleti egyház valamivel közelebb került
a pünkösdi módszerhez azzal, hogy kialakultak
autókefál egyházak, ahol a nemzeti nyelv prédikálásával, a nemzeti nyelv liturgiájával (a keleti liturgia gyönyörű, sok bibliai vonatkozást is feldolgozó gondolatai
fejeződnek ki) és a nemzeti biblia fordításával. Az idők
múlásával, különösen az előreformátorok és a reformátorok idején, a könyvnyomtatás is hatalmas előmenetelt
biztosított a misszió végzéséhez. Természetesen a reformáció nem abból indult ki, hogy a pünkösdi módszer
szerint kell a missziót végezni, hanem a reformáció igazságának minél szélesebb körű elterjesztésére az anyanyelvű bibliafordítást szorgalmazta. Luther Márton német nyelven, a mi magyar nyelvűnkön Károli Gáspár
fordításában jelent meg az anyanyelvű Biblia. Ezzel
nyilvánvalóvá kívánta tenni a reformáció, ha mindenki
olvasni fogja anyanyelvén a Bibliát, ez maga az igazi reformáció. A sola scriptura, vagyis egyedül a szentírás az,
amely utat mutat a hívő ember számára az üdvösségre.
Ugyanezen érdekből, vagy talán más érdekekből a keresztyén egyházak, római katolikus, görög katolikus,
evangélikus, református stb. hatalmas munkát végeznek
a szentírás anyanyelvre való lefordításában és a keresztyén misszióban. Ezek elévülhetetlen értékekként állnak
előttünk. Az gondolhatnánk, hogy most már hátratett
kézzel nyugodtan ülhetünk öndicsősségünk trónján,
mintha minden dolog elvégeztetett lenne. Sajnos nem
így van. A misszió sok esetben nagyon akadozik, a bibliafordítás pedig még sok kívánni valót hagy maga után.

1988. Bánffyhunyadi
Ref. Templom
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Egy felmérés útján jutottam ezekhez az adatokhoz. A
világon az összes beszélt nyelv 6901. A teljes bibliát 531
nyelvre fordították le, az Új Testamentum 1329 nyelven
van lefordítva és egyetlen bibliai könyv 1023 nyelven
jelent meg. Ha ezeket összesítjük, még 4018 nyelvre kéne
lefordítani a Szentírást. Igaz viszont az, hogy a nagy
nemzetek nyelvére már le van fordítva a Szentírás, de
így is még 180 millió ember nem juthat el a Szentírás
anyanyelvén való olvasására, vagy legalább az Új Testamentum olvasásához. A feladatunk tehát most is óriási.
Ha komolyan vesszük a Szentlélek útbaigazítását, ha az
Úr Jézus tanácsát meghalljuk, elmenvén e széles világba
prédikáljátok az Evangéliumot minden népeknek, akkor

csak azt mondhatjuk, még mindig gyenge szolgái vagyunk az Úrnak, sokkal többet kéne tennünk ezért.
A reformáció 500 éves évfordulóján, 2017. október 31én, jó lenne közös felhívással szólni a világ összes keresztyén egyházaihoz, hogy tegyünk meg mindent azért,
hogy a világ minden népei megismerjék az Evangéliumot, és ha majd az utolsó időkben Krisztus visszajön, és
a péteri látomás szerint a nap és a hold égve megolvadnak, és minden megsemmisül, minden nyelv és minden
ember tudván tudja azt, hogy kit kell segítségül hívni.
„Mert aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az
megtartatik.”

Dr. Sári Mihály

Ezer szál összeköt, kevés az, ami elválaszt
Kálvini egyház és öröksége
2017-ben ünnepeljük a reformáció születésének 500. évét,
a történeti adatok szerint 1517. október 31-én tűzte ki
Luther Márton a wittenbergi vár templomának kapujára
95 pontos téziseit . A mohácsi csata idejéig – 9 év alattteret nyert a reformáció a Magyar Királyságban is, II.
Lajos és felesége Mária királynő, a főurak egy része támogatták az új vallást. A török hódoltság és a Partium
peremén, Török Bálint debreceni birtokán már a reformáció kálvinista ága erősödött meg,” a város méltán neveztetett Helveticae Confessionis addictissimának, mert
még szolgának és cselédnek sem tűrt meg kebelében katolikust..”- írta Kovács Gábor a reformáció 400. évfordulóján „A kálvinista Róma” című művében. A Debreceni
Egyetem díszudvarának falán olvashatjuk a reformált
egyház szervezőinek, közöttük Dévai Bíró Mátyás,
Méliusz Juhász Péter nevét, akik a debreceni központú
kálvinista egyházat megalapozták.
Böszörményben a hajdúk letelepítésétől kezdődően más
vallások is jelen voltak a hajdú népcsoport sokszínű eredete miatt, de itt is a kálvini egyház erősödött meg. Az
iskolarendszer, a képzett prédikátorok/lelkészek, iskolamesterek növekvő száma lehetővé tette a hatékony helyi
képzést, amelyet támogattak a könyvnyomtató műhelyek is. A protestáns ember számára a Biblia isten igéjét
tartalmazza, amelyet a halandó ember is megért, és keresi az Istennel való kapcsolatot. Ehhez írni, olvasni, számolni kell tudni. (Kálvini tételek: „a hit forrása a Biblia”,
„nincs szükség közvetítőre ember és Isten között” ösztönözte az iskolarendszer és a nyomdászat fejlődését.) A
protestáns ember írástudó volt már a XVII. században, a
XVIII. században pedig a böszörményi fiúknak 12 életévéig, a lányoknak 10. életévéig kötelező volt iskolába
járni.
A protestantizmus elterjedése az európai és a magyar
iskolakultúrában pezsgést hozott: a wittenbergi, heidelbergi, göttingeni, utrechti, oxfordi és más egyetemek
mintái alapján kialakult a református kollégiumi hálózat,
közöttük a debreceni is, több mint százhúsz partikulával.
Böszörményben az elemi oktatást nyújtó iskolára ráépült
a hét osztályos középfok, amely az öt évfolyamos

„főiskolára” (Kollégium) készített elő. Böszörményben a
hét osztályos rendszer alakult ki, amelynek az évfolyamai a septimae (maiores, minores), declinistae,
coniugistae 1, coniugistae 2, grammatistae, rhetores
syntaxistae anni 1, rhetores syntaxistae anni 2 voltak. Ez
az intézmény a mai gimnázium elődje, amely alapításától kezdődően a kálvinista debreceni Kollégium irányítása alatt állott, s amely megszakítás nélkül működött
előbb a „lex antiqua”, majd az „Ordo Studiorum” egyházi, később állami szabályozása szerint. 1902-ben és 1903ban egy-egy osztállyal bővítették az – 1849-ben az
„Organisationsentwurf” által hatosztályos „Magán
Tanodá”-vá visszaminősített – intézményt. A kálvinista
középfokú iskola 400 éves böszörményi léte kétségtelen,
hogy etikai alapot adott arra, hogy benyújtsa igényét az
iskolára.
Változások az érték-tudat fennmaradásával
A későbbi történések más útra vezettek. 1948. június 1821. között az egyházi és községi iskolákat államosították
Hajdúböszörményben. Ez a status quo a népi demokrácia, a szocializmus és a rendszerváltás követő években
fennmaradt, amely idő összesen 68 évet tesz ki. Egy ember átlagéletkora, három emberöltő, amely időszak alatt
sokféle ideológiai hatás érte a város gimnáziumát. A gazdasági működésében, funkcióiban, a politikai irányításában, szerkezetében számos változás állt be, ám szakmai
tekintetben igényes, az oktatásban mintaiskola maradt.
Az iskola akarva-akaratlan megőrizte a kálvinista értékrendet, a racionális gondolkodást, a szigorú követelmények szerinti tanulást, a tanárok minőségi és felelősség
teljes munkáját, a szegény, de tehetséges tanulók támogatása iránti elkötelezettséget.
Kommunikáció, érdekartikuláció, érdektranszformáció
A közelmúltban helyi politikusok, egyházi vezetők, a
gimnázium tanárai, az itt tanuló gyermekek szülei, az
iskolaszék tagjai és a lakosok körében is érzelmi hullámokat és hivatalos és spontán vélemény-nyilvánítást
gerjesztett az a szándék, hogy a hajdúböszörményi Bocskai téri Egyházközség szeretné átvenni a gimnázium
működtetését. Ez a gondolatmenet több mint egy éve
elindult. A kezdeményezés mögött meghúzódott az a
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városi és egyházi érdekeket kifejező szándék is, hogy a
KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) hatásköréből kiemelve, ismét a város kapja meg a legfontosabb iskolája fölötti rendelkezés jogát. Az egyházközség
Presbitériuma bízott eddigi intézmény fenntartó tapasztalatában, hiszen általános iskolát működtet 20 éve. Úgy
vélte a fentebb bemutatott rövid iskolatörténet ismeretében, hogy a kálvinista-hajdú öntudat ma is olyan bázis,
amelyre támaszkodva a lakosság támogatását is elnyerheti
A város Önkormányzata márciusban utat nyitott a kezdeményezésnek, amely folyamatának levezetését rábízta
az egyházközségre,
mint kezdeményezőre. Az egyházközség annak rendje-módja szerint a
Tiszántúli Egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház hivatalos
fórumain
elfogadtatta ezt az
iniciatívát, s párhuzamosan
megindult az egyeztetés a
helyi közösségekkel, testületekkel,
az iskola használóival. Érvelhetett azzal, hogy a tanárok
a közalkalmazotti státusból ugyan kikerülnek, de változatlan összetételben, a bérek megtartásával dolgoznak
tovább, és az állami bérrendszer bértáblázata szerint léphetnek előre. A Magyarországi Református Egyház és a
helyi egyházközség anyagi támogatása, nemzetközi háttér-kapcsolatai, a magyarországi intézményei előnyöket
kínálnak, helyben pedig erősödhet a „miénk” tudata, a
keresztény értékrend – amelyet a nem vallásos emberek
is használnak a mindennapjaikban – erősödhet.
Időközben a KLIK-et decentralizálták, az intézmények
fenntartása/irányítása visszakerült Hajdúböszörménybe, ezzel új helyzet született. Ugyanakkor a Bocskai István Gimnázium átvételére vonatkozó szülői és tantestületi támogatottság felmérése eredményei azt mutatták,
hogy mindössze 1/5-ük gondolja úgy, hogy a gimnáziumot vegye át a Református Egyház Bocskai téri Egyházközsége. Ez ügydöntő volt. Így a gimnázium állami tulajdonban maradt.
Az Önkormányzat napirendjei közé került az átvételre vonatkozó előterjesztés, amelyet az nem fogadott el, követve a szülői
véleménynyilvánítást.
Emberi reflexiók
Okosabb lett volna azt visszavonni? Későbbre halasztani
a döntést? A szülőkkel és tanárokkal történő párbeszéd
folytatására lett volna szükség? Felszólalásában csalódottan, keserűen, érzelmektől fűtve szólt a Tiszteletes
Úr, szemmel láthatóan megviselte a kudarc, s a megnyilvánulását ott helyben és később is bírálat érte. Mi történt?
Az egyházközség presbitériuma a város fontos közösséget képviselő intézménye, amely meg-bízást adott

Loment Péter lelkésznek a feladat elvégzésére. Amit láttunk, az egy klasszikus szervezetszociológiaiszociálpszichológiai konfliktus jelenség volt, amelyet
nem kerülhetett el a két vezető: a polgármester és a lelkész, a presbitérium és a város Önkormányzata.
A lelkész nem mérlegelhetett, nem tehetett másként, a
legjobb tudása szerint képviselte a presbitérium álláspontját, szándékát a város testülete előtt, és ünnepre készült. A lelkész-vezető kérlelhetetlen harcosa saját közössége érdekeinek, értékeinek, közösségi szabályainak, s
pontosan úgy viselkedett, ahogy a vezető- ember reagál
a kudarcaira. Az egykori protestáló prédikátorok harcosságával, bátorságával védte a védhetetlen ügyet, a
közössége érdekeit, egyedül, az ad hoc szituációban
tizenöt képviselővel szemben. Mindez és az őszintesége hitelesítette őt, mint
vezetőt a presbitérium felé, az Önkormányzat pedig érezhette egy közösség
súlyát, akaratát, amelynek
ellent kellett mondani.
Drámai helyzet volt. Hazavitte a negatív élmények
nyomait, sokszor kelt fel a
Nap, amíg adaptációs
energiáival legyűrte a kudarcélményeket.
Mi történt az Önkormányzat soraiban? Konstatálták,
hogy a gimnázium már a városé, ami célként lebegett a
testület előtt a KLIK-be szerveződés óta. Ugyan ismerték
a gimnázium fent vázolt történetét, ám azt is tudták,
hogy ma a gimnáziumba azok a diákok járnak, akik szülei két református egyházközség tagjai, vagy római katolikusok, baptisták, görög katolikusok, más vallások vagy
felekezet követői, vagy nem vallásosak. Megváltozott a
döntési argumentumok tartalma. Megismerték a szülők és
nevelők akaratát. A magyar törvény megadja a szülőknek a jogot, hogy véleményük igenlő vagy vétó erejű
legyen. A város egészének érdekeit kell képviselniük,
ami több mint egy nagy települési közösségé.
Ilyenkor ismét az alfavezető – itt nevezetesen a polgármester – kerül kényszerhelyzetbe, képviselni, védeni kell
az Önkormányzat álláspontját, akkor is, ha egyéni véleménye más lenne. Ebben a drámai szituációban különösen exponált helyzetbe került a két vezető konfliktusa,
hamisan bár, de úgy tűnik, mint két ember ütközése. A
szemlélő kettejük konfliktusos viszonyát azonnal felismeri, de mögötte a „konnotatív” jelentést is fel kell fedezni, az ütközések valódi tárgyát, okát.
A polgármester nem veszítheti el a nyugalmát, azonnal
fel kell dolgozni és elfojtani a belső frusztráltságot. Higgadtan, az érvek józan mérlegelésére kényszerül, mert a
kérelmező számára szimpatikus személyiség, az egyházközséget és presbitériumát a város fontos szervezetének
és elismert közösségének tekinti. Nyugalmat erőltet magára, kívülről legalább is ez látszik. Aznap nem az első
konfliktus-megoldása, napirendenként átéli a sikert és
kudarcot. Így ment ez tegnap, tegnapelőtt, így lesz holnap, holnapután is, élete gyertyáját mindkét végén égeti
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– tudja. A polgármester tovább fut a pályázat sikeréért,
az országgyűlési képviselők támogatásáért, a böszörményi emberek érdekeit képviselve, miközben vele szembe
szögezik más városok, a megye és ország érdekeit, s olykor „elvérzik” ő is az érdekütközés harcában.
Az élet megy tovább, a lelkész visszatér a közösségéhez,
templomi szertartást vezet, gyerekközösségeket irányít,
gazdálkodik, folyóiratot szerkeszt, keresztel és temet, a
munkája erőt ad. Nincs örökre lezárva az a folyamat
sem, amit kezdeményezett. Hajdúböszörmény az a város, ahol sok ezer szál összeköt, kevés a szakadt szál,
kevesebb, ami elválaszt.
Út a megoldás felé?
A globalizálódó világ részei vagyunk, amelyet a
„közgazdasági paradigma” határoz meg, amely egyolda-

lúsága ellen a keresztény egyházak sokat tesznek. A keresztény egyházak papjai, lelkészei jól felkészültek az
emberek, a közösségek lelki, szociális gondjainak kezelésére. Ám érdemes tanulni a nagy gazdasági rendszerektől is, amelyek a konfliktusmenedzsment és változásmenedzsment, szervezetfejlesztés módszertanát, eljárásait
legalább hatvan éve használják. Ezekkel a módszertanokkal kezelhető a többrétegű és több nagy szervezet
között fennálló konfliktus, amely természetes és minden
rendszer átalakításában és működésében jelen van. Az
egymást követő és változó tartalmú konfliktusok újra és
újra megoldása eredményezi a fejlődés folyamatát mikro
szinten is és a nagy rendszerek esetében is.
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