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Tim Stafford

Elhunyt John Stott

Szerkesztői megjegyzés: John Stott londoni idő szerint

3.15-kor (CST 9:15 A.M.) költözött el a John Stott Ministries

elnöke, Benjamin Homan elmondása szerint. Homan elmond-

ta, hogy Stott halála öregkori komplikációk fellépését követő-

en következett be, valamint hogy már hetek óta betegeskedett.

A család és a legközelebbi barátok gyűltek össze Stott-tal,

hogy meghallgassák Händel Messiását. 

Homan arról is beszámolt, hogy a John Stott Ministries

már 15 éve fel volt készülve a halálára.  

„Véleményem szerint kifogástalan példát hagyott a lel-

készségek vezetői számára abban, hogyan adjanak le feladato-

kat más vezetőknek – mondta Homan. – Sokakat tanított meg

a globális egyház szeretetére, a Biblia iránti hűségre és a

Megváltó szeretetére.” Billg Graham szóvívőjén keresztül így

nyilatkozott: „Az evangéliumi keresztyén világ az egyik leg-

nagyobb szószólóját veszítette el, én pedig egy közeli barátot

és tanácsadót. Már várom, hogy újra lássam őt a mennyben.”

***

„Az evangéliumi keresztyén egy egyszerű, hétköznapi

keresztyén.” – mondta John Stott a Christianitg Todag-nek egy

2006. októberi interjúban. Megtérésétől – a Rugby középisko-

lában, 1938-ban – egészen 2011-ben, 90 éves korában bekö-

vetkezett haláláig Stott hiteles képet mutatott arról, milyen

rendkívülien egyszerű, hétköznapi tud lenni a keresztyénség.

Nem eredeti gondolkodásáért volt ismert, nem is törekedett

erre. Mindig is a Bibliához fordult megértésért, és felejthetet-

len ajándéka volt az Írásba való belemerülés és értelmezés

képessége. Ahogy Kenneth Kantzer szerkesztő a Christianitg

Todag lapjain írta 1981-ben, „Mikor az ő írásmagyarázatát

hallgattam, újra és újra felkiáltottam magamban: »Pont ezt

jelenti! Hogyhogy ezt eddig nem vettem észre?«”

Megtérése és az azt követő lelkészi pályára való elhívá-

sa előtt Stott diplomatának készült. Képzett nyelvészként a

cambridge-i egyetemen lehetett volna évfolyamelső francia

nyelvből, mielőtt teológiát kezdett volna tanulni, ahol aztán

szintén évfolyamelső lett. Senki sem kételkedik benne, hogy

Stott nagyszerű diplomata lett volna. Szolgálatában áthozta e

mesterségből legjobb tulajdonságait, hogy hűségesen és kész-

ségesen képviseljen valaki mást.

Egy angol, akinek szenvedélye az evangéliumi 

keresztyénség – és a madarak

Mint minden jó diplomata, Stott pontosan tudta, ki ő és

honnan jött. Egy érzelmileg zárt és kulturált orvos családjába

születve tulajdonképpen az egész életét ugyanabban a londoni

környezetben töltötte. Gyermekként az All Souls gyülekezet-

be járt, gyakran ült a karzaton, és dobált papírgalacsinokat a

lenti hölgyek kalapjaiba. Miután az anglikán egyház felszen-

telte 1945-ben, Stott segédlelkész lett ott, majd 1950-ben igaz-

gatóvá nevezték ki a háború által sújtott gyülekezetben. Élete

végéig részt vállalt a vezetésben.

Stott teljes egészében angol volt, sztereotipikus értelem-

ben is: éleslátású, hidegvérű, pontos, precíz és kiegyensúlyo-

zott. Bár rendelkezett a barátságosság ajándékával, nem volt

szokása a csevegés és az önkéntelen megnyilatkozás. Megvolt

a maga kesernyés humora, és tehetséges amatőr zenész volt.

Egész életén át – agglegényként – rettentő teherbírásról adott

számot munkájában. Mikor egy-egy projectet írt, örömmel
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vonult vissza magányába Walesbe, és lap lap után került ki

keze alól. 

Ugyanakkor teljes valójában igyekezett megízlelni az

őt körülvevő világot. Talán semmi sem mutatja ezt olyan jól,

mint élethosszig tartó szeretete a madarak megfigyelése

iránt, ami életrajzírója, Timothg Dudleg-Smith szerint már-

már szenvedélye lett. Későbbi évtizedeiben Stott ideje nagy

részét utazással töltötte, leginkább a többségi világ országa-

iba (ahol a Föld lakosainak többsége él a Harmadik

Világban). A madarakra is majdnem mindig szakított időt.

Kíséret nélkül utazott, nemritkán katedrálisban prédikált

egyik nap, a másikon pedig egy fa alatt, találkozva a hatal-

masokkal és az egyszerűekkel otthonaikban. Londoni pász-

torként erős köteléket tartott fenn az emberiség sokféle réte-

gével. Mikor ellenállással vagy kritikával találkozott, a néze-

tek kicserélésének lehetőségét kereste. Nem élvezte a konf-

liktus, de elkötelezett volt a párbeszéd felé.

Már a kezdetektől fogva szenvedélye volt az evangéliumi

keresztyénség fémjele: az evangelizáció.  Az ember, aki őt

Krisztushoz vezette, E. J. H. Nash, vagy ahogy akkoriban

ismerték „Bash”, a Scripture Unionnak dolgozott angol elit

iskolákban. Stottot arra nevelték, hogy templomba járjon, és

naponta olvasson Bibliát, de fiatal diákként fogalma sem volt a

személyes megváltásról. Bash ismertette meg vele a Jel 3 jele-

netét, amelyben Jézus az ajtó előtt áll, és bebocsátást kér. Ez

megrázta Stott képzeletét, és rövid időn belül evangéliumi

keresztyéné lett. Bash hamarosan munkába állította Stottot,

hogy más fiúknak is beszéljen arról, amit felfedezett. Mire Stott

egyetemre ment, már a Scripture Union üdülőtáborait vezette,

melyeket nyíltan áthatott az evangélium. 

Stott idővel inkább mint Biblia magyarázó és mint tanár

vált ismertté, de szolgálatának első évtizedeiben evangélista-

ként szerzett hírnevet. Az All Soulsban ő maga is sokakat

vezetett Krisztushoz, miközben azt is megszervezte, illetve

tanította, hogy a gyülekezet hogyan vezesse barátait és szom-

szédait a Jézussal való kapcsolatra. Az All Souls egy belváro-

si gyülekezet volt, meglepő keveréke a jómódúaknak és a

rászorulóknak, és Stott határozottan elutasította, hogy bárme-

lyik oldalon állást foglaljon. Szilárdan hitte, hogy az evange-

lizáció helye a helyi gyülekezet. Egyik első könyvének címe,

melyet 1952-ben adtak ki Parochial Evangelism bg the Laitg.

Két korábbi kiadványa a Personal Evangelism (1949) és a

Becoming a Christian (1950).

J. I. Packer aképpen emlékezik meg Stott-ról, hogy „fia-

talabb napjaiban ... briliáns és szorgalmas diákevangélista

volt.” Számottevő alkalommal kérte fel őt szónokának az

Inter-Varsity Christian Fellowship az egyhetes evangelizációs

kampányaira olyan brit egyetemeken, mint a Cambridge vagy

az Oxford. Később ezek kiterjedtek Észak-Amerikára és a

Nemzetközösségre. Ezekből az evangelizációs beszédekből

származott legsikeresebb könyveinek egyike, a Basic

Christianitg (1958), melyet huszonöt nyelvre fordítottak le, és

több mint egymillió példányban kelt el. 

Billy Graham először 1946-ban látogatta

meg Angliát, és Stott is találkozott vele egy

közös szabadtéri prédikáción a Hyde Parkban

található Speakers’ Cornerben. 1954-ben ő

fogadta Grahamet a tizenkét hetes Harringay

Crusade-en, és ketten közeli barátok lettek.

Később ez a barátság még fontos lesz a

Lausanne mozgalomban, de érdemes megemlí-

teni, hogy az evangélium iránti aktív, közös

elkötelezettségként indult. 

A lelkész, aki jelentőssé tett egy addig

semmibe vett kisebbséget

Stott hitt az evangéliumi keresztyénség-

ben, és megannyi független gyülekezetben –

amilyen a Scripture Union és az Inter-Varsity is

– végzett aktív munkát. Mégis alapjaiban véve

ő egy gyülekezeti lelkész volt – olyan valaki,

aki a brit evangéliumi keresztyénség vezér-

alakjává lett, különösen az anglikán egyházon

belül.

A konzervatív evangéliumi keresztyének semmibe vett

kisebbség voltak, amikor Stottot felszentelték, egyetlen püs-

pök nélkül az anglikán egyházon belül. Válaszképpen meg-

mutatkozott Stottnak, mint közösségi munkásnak a találé-

konysága. Sosem tartotta meg magának a meggyőződését, és

sosem ítélt egyetlen helyzetet sem reménytelennek. Ehelyett

elősegítette az olyan szervezetek működését, melyek a fiatal

evangéliumi klérust voltak hívatottak bátorítani, és segítetett

evangéliumi konferenciákat szervezni, illetve megújítani. 

Mindezeken túl a bizalom és az intellektuális erő példa-

képeként szolgált. „Emlékszem, hogy fiatal diákként olvastam

a könyveit” – meséli az Ótestamentum-kutató Chris Wirght,

akit Stott később kiválasztott, hogy vezesse a Langham

Partners Internationalt, ami egy a Stott világ körüli utazásai-

nak folyományaként létrejött, a többségi világban kutatást és

tanítást végző lelkészség. 

Stott hitte, hogy az ész Isten ajándéka. Egy olyan evan-

géliumi világban, mely hajlamos idézetekre és érzelmes törté-

netekre támaszkodni, Stott leásott az Írás legmélyére, hogy

John Stott és Billg Graham



megmutassa annak erejét. Sokan, akik először hallották Stott

prédikációit, arról számoltak be, hogy még sosem hallottak

ennyire tiszta és mély bibliamagyarázatot. Szenvedélye volt,

hogy megismerje, mit mondott Isten, és hagyta, hogy az for-

málja az életét.

Stott tanításai és írásai megújították az Írás ihletettségé-

be vetett hitet – nemcsak azért, mert megvédte azt, hanem

mert meg is mutatta.

Ez idő alatti gyakorlata az evangelizációban azt is bemu-

tatta, hogy az „egyszerű, hétköznapi keresztyénség” az embe-

rek minden osztályának tetszésére válhat. Bemutatta, hogy az

evangéliumi keresztyének legértékesebb kincsei – Jézus

Krisztus személye és munkássága, és az Írás, amely igazolja

ezeket – hogyan válhatnak gyümölcsöző erőforrássá a világ

megnyerésében. Nagyrészt Stott vezetése alatt a brit evangéli-

umi keresztyénség egy védekező holtágból egy elkötelezett és

jelentős mozgalommá vált. 

A reformer, aki egyesítette a tanítást a 

könyörülettel

Stott minden ízében evangéliumi keresztyén volt, de egy

reformáló evangéliumi keresztyén. Felismerte, hogy az evangé-

liumi keresztyénség lesüllyedhet, és néha le is süllyedt az üres

vallásosság szintjére, holott a Biblia hatalmas változásokról

beszél a világban, amelyeket Isten elkötelezett népe visz véghez

a misszióban. Stott londoni lelkészként felismerte annak szük-

ségét, hogy az evangéliumi keresztyénség visszaszerezze örök-

ségét napjaink társadalmi kérdéseit illető elkötelezettsége terén.

Évekkel később egy interjú során így fogalmazott: „Az

1960-as években elkezdtem a harmadik világba utazni, és úgy

láttam a szegénységet Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiá-

ban, ahogyan eddig még sosem. Világossá vált számomra, hogy

teljesen lehetetlen, hogy elfogadjam ezt a régi nézetet.” A „régi

nézet” az volt, hogy a keresztyénség elsődleges feladata mindig

a tanítás, és a könyörület cselekedetei pedig szigorúan csak

másodlagosak. Ahogy Stott megvizsgálta az Írást, ráébredt,

hogy Jézust az ő nagy megbízatása miatt követték végig egész

küldetése során, amely magában foglalta az élet és az egészség

iránti gyakorlati törődést is.

Stott legjelentősebb munkáinak egyike – és amelyik

messze vitte őt eredeti szaktudásától – az Issues facing

Christians todag (1984) volt, amiben megpróbálta megnevez-

ni a kortárs társadalom kritikus problémáit, mint az abortusz,

az ipari viszonyok és az emberi jogok. Korábban megírta Your

mind matter. The place of the mind in the Christian life (1972)

című művét. 1982-ben segítségével indult be a London

Institute for Contemporary Christianity, ami széles körben

kínált tanórákat és előadásokat a modern társadalomban való

élettel kapcsolatban.

A társadalmi problémák terén tett legnagyobb benyomá-

sa némileg szándékolatlanul történt. 1974-ben a Billy Graham

Evangelistic Association összehívta az International Congress

on World Evangelizationt a svájci Lausanne-ba. Körülbelül

2500 tag jött el (az 1300 egyéb résztvevő mellett). A delegál-

taknak és a szónokoknak nagyjából a fele a többségi világból

érkezett. Az összejövetel széles képviseltsége emlékeztetett a

World Council of Churches találkozóira, de a közös küldetés

izgatott légköre példa nélküli volt. Sok résztvevő most látta

először az evangéliumi gyülekezet globális dimenzióit.

Majdnem 30 évvel később Philip Jenkins megírta a The next

Christendom. The coming of global Christianity című művét.

De ahogy David Jones, a John Stott Ministries vezetője mond-

ja, Lausanne-ban „a Jenkins-könyv ott volt az emberek arcán

és elméjében. Lausanne megmutatta, hogy a globális egyház

képes együtt dolgozni.”

Ez az egység aligha volt automatikus. Valójában nagy

különbség mutatkozott a Nyugat és a többségi világ képvise-

lőinek látásmódjában, és az evangelizáció és a társadalmi

problémák kapcsolata érzékeny pontnak számított. Egyesek

szerint a keresztyének a örömhír hirdetésére rendeltettek,

pont. Mások számára, különösen azoknak, akiknek az orszá-

gaiban a szegénység és az igazságtalanság menthetetlenül

nyilvánvaló volt, ezt az álláspontot csak érzéketlen, közönyös

emberek képviselhetik. Lausanne könnyen megbomolhatott

volna a két álláspont között. 

Stottot kérték fel, hogy tartson nyitóbeszédet a bibliai

evangéliumi keresztyénség természetéről. Az alázat jellemző-

ivel kezdte, „az evangéliumi töredelmesség hangját” kívánva

meg. És egyenesen az Írás értelmes magyarázatával közelített

az emberek gondolataiban leledző problémák felé. 

„Itt van tehát két utasítás: »Szeresd felebarátodat« és

»Menjetek és teggetek tanítvángokká minden népeket.« Mi a

kapcsolat a kettő között? Némelyek közülünk azonosnak

tekintik a kettőt, azaz ha megosztottuk valakivel az örömhírt,

akkor teljesítettnek vesszünk azt a kötelességünket is, hogy

szeressük őt. De nem. A nagy megbízás se meg nem magya-

rázza, se ki nem meríti, se feleslegessé nem teszi a nagy paran-

csolatot. Amit viszont tesz, hogy a felebarát-szeretetnek és a

felebarát-szolgálatnak egy új és sürgető keresztyén dimenziót

ad. Ha tényleg szeretjük felebarátunkat, akkor kétségkívül el

fogjuk neki mondani Jézus jó híreit. De hasonlóképpen, ha

tényleg szeretjük felebarátunkat, nem fogunk itt megállni.”
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Stott beszéde tette lehetővé a résztvevők számára, hogy

újragondolják helyzetüket, odafigyeljenek egymásra, és hogy

megértsék, az igehirdetés és a társadalmi cselekedetek együtt

dolgoznak. Ugyanezzel a trükkel sikerült összeültetnie a

bizottságot, amely felvázolta a Lausanne Covenantet. Stott

diplomatikus készsége nem is lehetett volna nyilvánvalóbb,

ahogyan végigvitt megbeszéléseket, melyek könnyen viharos-

sá válhattak volna, azzal hogy rávette az embereket, hogy oda-

figyeljenek egymás nézeteire. Fáradhatatlanul dolgozott a

színfalak mögött, hogy felvázolja, majd újra felvázolja az

egyezményt, keresve a szavakat, amelyek anélkül ragadják

meg a sokféle nézetet, hogy bármelyiket is megsértenék.

Végezetül a Lausanne Covenant a jelennek szólt, kifejezve a

közös küldetést, amelyhez a delegáltak lelkesen hozzájárul-

hattak; és szólt a jövőnek is azzal, hogy megadta azt a vázat,

amelyet az evangéliumi keresztyének alapnyilatkozatukként

használhattak. Lausanne meghatározó momentum volt a glo-

bális evangéliumi keresztyénség számára. Billy Graham volt a

nélkülözhetetlen szervező, de John Stott volt a nélkülözhetet-

len egyesítő.

Az örökség, amely összefoglalja az evangéliumi

keresztyénséget

És mi maradt most, hogy John Stott elment? Örökségé-

nek egy része a gyülekezetben látható, a nemzedékek óta élő,

megalapozott evangéliumi közösségben London szívében.

Mind a mai napig az All Souls irányfényként szolgál az idelá-

togatók számára. 

Hasonlóképpen a Langham Partners, mely kimagaslik az

általa alapított szervezetek közül. Egyre inkább azoknak az

evangéliumi keresztyéneknek a globális szövetségét jelenti,

akik törődnek a többségi világbeli kutatással, irodalommal és

igehirdetéssel.

Könyvei továbbra is ékesszólóan beszélnek: tiszták, pre-

cízek, ösztönzők és kiegyensúlyozottak. Kommentárjai lefe-

dik az Újtestamentum nagy részét, áthidalva a rést a tudomá-

nyos munkák és a laikus hívők számára készült elgondolkod-

tató tanulmányok között. Sokan tartják a The cross of Christ-

ot Stott magnum opusának, de egész életműve összefoglalja

az evangéliumi keresztyénséget: alávetve a Bibliának, de min-

den érzékszervvel a misszióra koncentrálva.

Minden készségén, tudásán, írásain, vállalkozói energiá-

ján és briliáns tanításán túl John Stott végső öröksége: az

emberek. Rengeteg kollégája számára volt mentor és barát a

világ minden részén. 

Sokkal korábban, mint bárki más, Stott felismerte a

többségi világ gyülekezeteinek életképességét és erejét. Ideje

nagy részét egyre inkább ott töltötte, miután visszavonult az

All Souls vezetésének napi teendőitől.

Munkája nagy része a többségi világban Nyugatról lát-

hatatlan volt. Gyülekezetvezetők ezreivel találkozott, nemrit-

kán fiatalemberekkel és asszonyokkal, akik igyekeztek megta-

lálni a helyüket. Teológiai könyveket szerzett azok számára,

akik nem fértek hozzá megfelelő könyvtárakhoz. Doktori ösz-

töndíjat alapított az USA-ban és az Egyesült Királyságban

azok számára, akiknek a képességei ezen a szinten voltak.

Szemléltette a bibliai tanítást, és megformálta a mértékletes-

ség és egyszerűség életstílusát. Barátok százait, ha nem ezreit

tudhatta magának, élő hidat formálva ezzel a kultúrák között.

„Természete, vérmérséklete szerint befelé forduló volt. –

mondja Chris Wrigh. – Élvezte saját társaságát, mégis annyi

emberrel osztotta meg azt. Megjegyezte neveiket, ismerte csa-

ládjaikat, gyermekeiket, leveleket írt, imádkozott értük. Állan-

dóan imádkozott az emberekért. Annyira hosszú imádságlistá-

ja volt. Amikor pedig újra találkozott velük, emlékezett rájuk,

mert imádkozott értük.”

„Vegyes érzések derengtek a Nyugat iránt a vezetőink

között – mondja Ajith Fernando, egy metodista gyülekezet

vezetője és a Srí Lanka-i Youth for Christ feje. – Néha úgy

érzem, a vezetőink gondolataiban a rasszizmushoz közeli

gyűlölet ébredt fel annak az érzetnek a kapcsán, hogy a nyu-

gati vezetők nem értik meg a világ másik felének problémá-

it. Gyanakszanak, hogy vajon nem csak a napirendi pontja-

ikat akarják-e teljesíteni az országunkat illetően, mely a

gyarmatosítás egy sajátságos formája lenne. Olyan emberek

között azonban, mint John Stott, számomra lehetetlenné

vált, hogy hasonló érzéseket tápláljak a Nyugat iránt. Itt

megszemélyesült az alázatosság. Hálásak vagyunk, hogy

annyi időt szánt arra, hogy eljöjjön a szegényebb nemzetek-

hez, és nem valami óriás programot hozott, amit az egész

világ megcsodál, hanem egyszerűen csak hogy a Bibliát

tanítsa nekünk.”

Rene Padilla latin-amerikai teológus élénken emlékszik

vissza egyik találkozására Stott-al. „Előző éjszaka nagy eső-

zések közepette érkeztünk meg az argentínai Bariloche-ba. Az

utca sáros volt, és így, mire a szobánkba értünk, cipőinket is

beborította a sár. Reggel, ahogy felébredtem, egy kefe hangját

hallottam – John dolgozott, a cipőimet kefélte. »John!« – kiál-

tottam meglepetten. – »Mit csinálsz?« – »Drága Reném« –

válaszolt –, »Jézus arra tanított minket, hogy mossuk meg

egymás lábát. Nincs rá szükséged, hogy megmossam a lábad,

de lekefélhetem a cipőidet.«”

David Wells teológus, aki Stott egy 1959-es dél-afrikai

misszióján tért meg, később öt évig osztozott vele egy háztar-

táson az 1960-as évek elején. „Vezetése hatékony volt –

mondja Welles –, személyes feddhetetlensége és keresztyén

élete miatt. Az emberek, akik ismerték, mind így gondolták.

Világszerte ismert volt, de ha találkoztál vele, ő volt a legjám-

borabb legalázatosabb keresztyén ember. Személyes élete nem

különbözött a nyilvános életétől. Ugyanaz az ember volt.

Ezzel is azt mondom, hogy egységes volt, megőrizte személye

integritását. Nem színészkedett.”

Az ember hajlik rá, hogy ilyennek tekintsen egy egysze-

rű, hétköznapi keresztyén természetet. Nem mindenki képes

megfelelni ennek a képnek. John Stottnak sikerült.   

Ford. Lukács Dániel

http://www.christianitgtodag.com/ct/2011/julgweb-

onlg/john-stott-obit.html


