
Készülök a lelkészi pályára:
Tanulni akarok !

Nagyon egyszerü előadás:Ezt a két szét kell megértenünk,megforgatnunk 
magunkkévá tennünk.Nem lesz hiábavaló ez az eszmecsere bármi is 
legyen a véleményünk az előadásról ,ha ezt a szót el tudjuk mondani, 
igy egyes szám első személyben.
Nézzük először igy egybe ezt a rövid mondatot:Tanulni akarok.Ez nem 
jelszó ,jelmondat,dekoráció,rövid sürgönyszöveg,több:Mentalitás,élet
stilus.Kész vagyok elfogadni,nyitott vagyok kifelé,felfelé,kitárt 
karu lélek vagyok.Van hely ...befogadóképes vagyok..Valami olyasmi 
ez mint más sikon a lelkiszegény,Jézus ezeket üdvözli a HB.ben.
Az öntelt,gazdag, bezártlelkü farizeusokkal nem tud mit kezdeni,csak 
bezárt ajtón kopogtat.-A "gazdag" beképzelt,bezárt lelkü theologus 
nem tudja elmondani ezt a mondatot.Tegnapi vitatkozás helyzetrajz 
volt,de nem volt igazán eredményes.Szektás hangot hallottam,nem a 
tartalom miatt,hanem a mentalitás volt ez,lepergetett lemezek-bezárt 
lelkek. Meddő vita...
Nem függ életkortól,képzettségi foktól,elszabad mondani az elsőévesnek 
és el mondhatja a professzor is ,a püspök is.Ez a kitárt-leküség:a 
jó papi mentalitás.A jó pap holtig tanul.
I.éves theologus -"gazdag" - Prőhle prof. szegény.
Ha ezt elfogadjuk tudjuk csak továbbra is megérteni egymást.
I;Tanulni. Ma szakemberek kerestetnek-ezért tanul mindenki.

 Szaktudomány-általános intelligencia.Nekünk ez a
kettő együtt kell,máshol elég a szák., .Kelet-Nyugat.
A lelkész nagyölelésü lélek...minden ember belefér.... 

l.Mit? Bibliát. Nem elég hogy napi kenyered legyen.Amennyit lehet,
ahány oldalról csak lehet.Nem unalmas-sok szinü.Szerszámod fegyvered.: 
Luther Bizony csak tanitványok vagyunk...
Theologiát.Persze...De,legyen valamilyen vesszőparipád,amihez értesz, 
amit studirozol jegyzeten kivül ,ha nincs nem is vagy igazán theologus, 
még középiskolás vagy...ezért gomolyog minden,cérnaszál-sókristály. 
Egyszerre mindent nem csinálhatsz,egy pont,egy könyv,de azt keményen. 
Sokatmarkolók semmire sem jutnak...Könyvtárkisértés.Minden érdekel: 
fegyelmezd magad,szükits le,folyó ereje,tudj mást kárnak és szemétnek 
itélni...
Kezdj el valamivel alaposan foglalkozni:l.men nyit nem tudsz.

2,minden összefügg.Tengervizcsö 
Jó theologiát!Nem mindegy,hogy mitszedsz begyre.Mai theologiát:Igetheo 
logiát,lutheri theologiát-ez kötelességed.Nem érsz rá mindenre.
Hogy járod ki a theologiát?vettél e már valaha is kezedbe theol.könyve 
önszántadból?
Nem unalmas:Nagyon izgalmas,minden regénynél izgalmasabb....
Prédikálni.Homiletikaí gyakorlaton kivül is tanulj!!!

Első káplán élményem:Scholz-7o igehirdetés,ne hetvenkedjék. 
Örök studium.Dédapám 38 évig lelkész,az utolsó prédikációi 
is megvannak...
Ma mosolygok az estikönyörgéseimen...régen pompásnak tartott- 

 tam,holnap igy lesz a maival...
Nyelvet. Gyönyörü a magyarnyelv de kevés...Fél ember vagy/Fekete/ 

 Ahány nyelv-annyi ember-Hollandiai egyetemisták
Egy világ nyilik ki előtted.

2.Emberismeretet.Nagy szükség.Mackay:Road&Balcony view.Örök studium.
Változatos anyag. Nem érek rá ?

 villamos .Isten villamosoztatja a theologusokat.
beszélgess. Figyeld az utasokat:ruha,kéz,beszéd,hangulat,gorombaság

arckifejezést.
Figyeld a kalauzt.vezetőt
Autóbusz:külön világnézet:siet-pénze van.
Külföldi ösztöndij kicsiben. Lelkészi hivatal

Ujság-sajtótermékek, országunk és világ eseményei
Egyházaunkat ,Itthon és világviszonylatban 7oo millió ker.2ooo év

Mackay:Boatman philosophy.
j



M i ért? A szolgálatért»Mindent a szolgálatért.Nincs öncél,szorakozás 
48 órás munkahét?168 órás munkahétTotális szolgálat 
Jól megtalpalt papok!
Aki nem jó theologus:nyitott lelkü ember,az nem lehet jó pap. 
Ma elkallódik,lemorzsolódik 

Meddig?Holtodig! Van mit.
  Mennyit? Amennyit csak lehet !Most még sokat lehet.Ennyi időd a 

tanulásra sohasem lehet majd.Ma mindenki tanul.
Hogyan?

II. A k a r o k !Nem szeretnék csupán,nem megy magától.Itt nem érthető 
 félre.Solagratia tudás ninos-ez a munkához tartozik.

veritékes munka...nem üdvösség.Sok theologus qumetista 
a gyakorlatban.
Akarat a kényelmességet legyőzni.

 Fáradtságot legyőzni Áldozat:Szorvány gyülekezet
Helvécia kifagyva  
Megnősülsz...

Időzavart legyőzni,nagy sakkozók Ne halogass.Most!!! 
Kedvetlenséget legyőzni .Nem látom értelmét,fizetés... 
Genfi köd,4 éve ilyenkor Gyönyörü város, Hit napsugara.
Mások véleméynét legyőzni:semmibe vesznek,mosolyognak
Mások csábitanak,csinálj mást Körülmények.Muntag
Hit harca .Kettős Istenfelé fordulást Ki segit?Kezd el magad!Merészség,vállalni a lehetőségeket,Columbusi 

lélek:lesz egy másik part.Tengerre!
Egy jóbarát.Terray Laci.Hála érte Istennek.
Nagy eszköz a jó szobatárs.Laci sohasem mondta:Hafó tanulj,de nem lehet

ett mást csak tanulni,abban a szobában 
Kifogásaink: Nincs időm
 kedvem,tehetségem,szorgalmam

lehetőségeim 
barátom 
könyvtáram

Hiten kivül - pedig hitkérdés.
Rejtekhely lesz:Edeni bujócska...
Imádom - bálványommá lesz.

 IgetBüneim: Hanyagság, időlopás ,időfurás, sok beszéd,kritikával ölés... 
H á látadnivalóm : Lehetőség,

 segédeszközök
tanerők/Jugoszlávia,Spanyolország,Misszió hiányok/

Igaz ez ? 
Akarok !!!!

Veszélyeink:

Könyöröghetek:Erőért, áldásért,hogy nelegyen hiábavaló,de azért soha,hogy 
 Isten végezze el helyettem.

Kezdj amig nem késő,Használd ki az alkalmakat!Többet birsz mint gondo
lod. Te nagy előnyben vagy: Te tudsz imádkozni...

Azt csinálod amit szeretsz...Akit szeretsz 
Szent hivatásodra készülsz.


