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Hiszem, hogy az Isten Fia, világ kez
detétől fogva világ végezetéig, az egész 
emberi nemzetségből, Szentlelke és Igéje 
által, magénak az igaz bitben meg
egyező, örökéletre elválasztott sereget 
gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és 
hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő 
tagja vagyok és mindörökké az maradok.

Hűidet btvgi Káté, 54.





AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETI KÉPE

1. A vallástörténeti őskép

Az Egyháznak, mint az isteni Kijelentés tárgyának, Krisztus 
alapításának és testének, fejlődése nincs. Története van ugyan, nem 
alibim az értelemben azonban, mintha lényege az emberi szellem 
fejlődésében bontakozott volna ki. Ez azt jelentené, hogy az Egyház 
az emberi szellem alkotása. Holott az egyháztörténelem csupán azt 
világíthatja meg, hogy Krisztus egyetlenegy és közönséges Egyháza, 
mely nem emberek, hanem Isten alkotása, miképpen jelent és való
sult meg az emberi viszonylatok között. Az egyháztörténelem ítélet 
a felett, hogy a gyarló és bűnös ember időről-időre mennyire volt 
képes meglátni az igaz Egyház lelki valóságát, és milyen engedel
mességgel alkalmazkodott hozzá? Az ítélet mértékét megint nem az 
emberi szellemből s így nem magából a történetből meríti az ítélő, 
hanem a Kijelentésből és pedig hit által. Az emberek legzseniálisabb 
gondolatai az Egyházról és legbámulatraméltóbb tevékenységei az 
egyházi élet terén, melyek a fejlődés látszatát viszik bele a történe
lembe, egyetlen igaz keresztyént sem szabad hogy megtévesszenek az 
Egyház örök és változhatatlan lényege felől. Ezt a „házat“ az TTr 
építette és „ha az Ür nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői.“ (Zsolt. 127. 1. v.)

Az Egyház történeti képe alatt tehát nem valamely fejlődés- 
történetet értünk és amikor vallástörténeti ősképről beszélünk, távol
ról sem egy emberi-történeti csírára gondolunk, melyből az idők 
folyamán az Egyház fokozatosan kifejlődött s amely folyamatban 
Krisztus Egyháza az egyik mozzanat lenne, még ha a legtökélete
sebb is.

Mikor rámutatunk a Kijelentés előtti ember keresésére és ver
gődésére, ezzel egyfelől csak fokozott fényt kívánunk vetíteni Krisz
tus Egyházára, másfelől utalni kívánunk a Kijelentést előkészítőí
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Isten ama csodálatos munkájára, mellyel a Kegyelem edényeit kifor
málta a lélekben az evangélium olaja és bora számára. (Jel. 6. r. 6. v.)

A  vallástörténet húrom olyan őstényezőt mutat fel, melyek az 
Egyház képében, mint lényeges alkotóvonások, vannak benne. Ezek: 
a szent hely, a szent cselekmények, a szent nép.

Az animisztikus-mágikus ősszemlélet minden helyet szent hely
nek tekintett, mihelyt az istenivel, az animával kapcsolatba került, 
így szent hely lehetett a szántóföld, az út, különösen az útkeresz
teződés, a lakóház, a város, a rom, főleg pedig az atyák sírjai és 
általában a temetők. A  szent helyből azonban kultuszhely csak akkor 
alakult, iia teofúrnia fűződött hozzá, melyet csodás eseményben, gyó
gyító erejű forrás feltörésében, fétis-találásban vagy álomképben, és 
ehhez hasonlókban tapasztaltak. Az ősgondolat szerint, ahol az isteni 
nyilatkozik, ott lakik is, tehát akaratának megtudásáért oda keli 
zarándokolni s tiszteletét ott kell gyakorolni. Ezeknek a természeti 
kultuszhelyeknek első kelléke az oltár, mely először maga a fétis, 
majd az Isten asztala. Magát a megjelent, illetve jelenlevő Istent 
szent kö (fétiskő, maccéba, obeliszk), szent fa (örökzöld fa, tejelő fa, 
majd a világfa jelképe), szent forrás (gázforrás, gyógyforrás) kép
viselte. A természeti kultuszhelyek erdőkben, berkekben (szent liget, 
Ördöngős-füzes), magaslatokon (bámá, Igykő, Áldókő, Áldomástető, 
Istenszéke), hegycsúcsokon (Olympos, Istenhegy), forrásoknál (Áldó- 
kút, Sugásfürdő, Ördögkút) keletkeztek. Az isteni jelenlétével kap
csolatos félelmes titokzatosság az erdők homályos mélyeit, barlango
kat, zárt öblöket különösen alkalmassá tette a kultuszliely számára. 
(Az antik orákulumok.)

A  természeti kultuszhelyeken keletkeztek a mesterséges templom- 
épületek. Ezek létesítése már a kultusz fejlettebb voltát és a papság 
kialakulását mutatja. Az állandó épületet az istenképeknek az idő
járás szeszélyei elöl való megvédése, a mindennapi kultusz rend
szeressége és a papságnak a szentély közelében lakhatása indokolta.. 
Fontos volt az is, hogy az isteni szentségét a tömeg elöl elrekesszék.

Az antik templom az Isten lakóháza, tényleges tartózkodási 
helye. Maga a szentély többnyire csak szüli és sötét cella, de a kul
tuszhoz szükséges helyiségek és a papság lakásai, melyek körülveszik, 
a templomépületet sokszor hatalmas méretűvé teszik. Tipikus az 
egyiptomi ősi szenthely, mely egyrészt az Isten lakása, de másrészt 
a világ képe is s mint ilyen, a sajátságos szemlélet folytán kozmikus 
jellegű. Szent maga a templom, mágikus értelemben. A négy világ
sarok, illetve a négy világszél irányában épült, hogy az isteni erők
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;ti járhassák és kiáradhassanak beleik. Négyszögéi alakja, valamint a 
szentély és a bejárat cgtáji elhelyezése is ehhez igazodik. Az antik 
templom az a csomópont, ahol az isteni erők eélt és irányt kapnak, 
E. Lehmann szerint „a világerök observatoriuma és laboratóriuma“ . 
Nevezik „a világ köldökének“ is, mely felé arccal fordulva imádkoz
nak, a legtávolabbról is, a hívek. (Jeruzsálem, Mekka.)

Az ősi és antik szenthely a maga animisztikus-magikus jellegé
ben sejtelme és emberi kiábrázolása a másik világnak, az isteni 
országnak, mely ezen a ponton ér össze a földi világgal. Éppen ezért 
csakis ezeken a helyeken lehet és szabad ebbe a másik, szent és boldog 
világba belépni, az Istent megközelíteni, parancsát, ítéletét, vigasz
talását hallani, segítségét kérni, haragját engesztelni, jótéteményeit 
hálálni, neki fogadalmakat adni, vele titokzatos módon egyesülni.

Mindezeknek módja és rendje u kultusz. Ez a kultusz is érzéki- 
mágikus jellegű, központjában az áldozat különféle formáival.

Eredeti értelnie a szent nép ősi fogalmában rejlik és abból kö
vetkezik, A vallástörténet meggyőzően dokumentálja, hogy a Kijelen
tés előtti emberiségben, mint alaptudat, élt az istenivel való egység, 
közösség meggyőződése. Ennek formája azonban szintén érzéki, ani- 
misztikus és mágikus képlet, volt. Az embert istenéhez a leszármazás 
közössége, a vérközösség fűzi. (Halottkultusz, őskultusz, totemizmus.) 
A  vérközösség teszi az emberközösséget Isten népévé, szent néppé. 
Abban a primitív szemléletben, hogy a vér a lélek székhelye, benne 
van az egység és egyúttal a különbözőség tudata is. Az ember nem
csak isteni vér, lélek, hanem test is és ez a tény szakadást, bűnt idéz 
elő, a bűn pedig halált von maga után. Ha a test nem volna, nem 
volna bűn és így halál sem, hanem Istennel való (érzékileg képzelt) 
boldog örökéict. így tehát a legfőbb teendő a szakádás megszünte
tése, az egység helyreállítása. Ez azáltal történik, hogy az Isten el
szakadt népe kultuszközösséget alkot és a szent helyen, az Isten szol
gáinak segítségével, mágikus eljárási módokkal, vagyis a kultusz 
által átadja, visszaadja magát Istennek, egyesül vele, megistenül, 
szent néppé lesz. Ezáltal elkülönül a világtól, más népektől, viszont 
a szentséget, szintén kultnszi úton átplántálja, átörökíti gyermekeire, 
utódaira.

Hogy van a világban egy hely és van egy bizonyos mód, amely 
által az ember Isten világába és életébe kapcsolődhatik, hogy ez 
msszakapesolódás az eredeti tökéletes állapotba, hogy ez nem egyé
nek, hanem a közösség lehetősége, joga és kötelessége: íme, ezek a 
meggyőződések adják az ősi-antik templom, istentisztelet és gyüleke
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zet értelmét, a vallástörténeti ősképet, mely az Egyházat az időben 
megelőzte. Ezekben láthatjuk a Kegyelem edényeit, melyek a Ki
jelentés számára előre forrná Itattak, de láthatjuk azt is, hogy a 
Kijelentés világossága, a Szentlélek bizonyságtétele, az igaz hit nél
kül az ember ezekbe az edényekbe csak a maga tévedéseit önt
hette bele.

2. Az ótestamentumi előkép

Az ótestamentumi isteni Kijelentésben — Krisztus népére nézve 
esak árnyképben — ki van ábrázolva az Egyház előképe.

A  szent hely, a kultusz és a szent nép az ótestamentumbau 
sajátos értelmet kapott az antik szemlélettel szemben, noha annak 
még sok szála nyúlik át beléje. Az egy igaz Istennel való életközös
ség öntudata, a maga előkép-formájában, az ótestamentum népében 
gyúlt fel. A humánum antik népeivel: a szellem autonómiáját élő' 
göröggel és a jogrendet alkotó rómaival szemben így Izrael népe 
nemcsak önmagán, de az egész antik világon túl mutat, az idők tel
jessége felé.

Az- ótestamentumi szent hely először a Szent sátorban, jelenik 
meg (II. Móz. 25. r. 1. v.; 27. r. 21. v.; 30. r. 1— 38. v .; 35. r. 
4— 38 r. 31. v.; 40. r.), másodszor a Salamon által épített Templom
ban (I. Kir. 5— 6. t . ;  7. r. 12—51. v.; 8. r. Y. ö. II. Krón. 3. r. 
1— 13. v. és 5. r, —  6. r .)f harmadszor az Ezékiel látomásában (40. r. 
1— 43. r. 27. v.; 45. r.; 47. r. 1— 12 v.) Isten lakhelyének sok antik 
vonása érvényesül még ezekben, azonban a döntő különbség az, hogy 
Isten egyedülisége, szellemisége, szuverenitása e vonások felett messze 
fenn ragyog s a bálványtemplomok helyén egy szellemi tírnak való. 
szolgálat mélytitkú jelképrendszere bontakozik ki.

A kultusz és a szent nép fogalmában pedig a Tórában és a pró
fétai iratokban egy megrendítő és csodálatos változás tisztul felP 
telve a Krisztusban eljövendő világosság derengő sugaraival.

Hogy ezt az előképet tisztán láthassuk, először azt kell meg
értenünk, hogy Vallást Őrt énetileg az Ótestamentum nem egyöntetű. 
hanem rétegződései. Közkeletű módon e rétegződéseket népies, papi 
és prófétai nevekkel jelöljük.

A  népies rétegződés, vagyis az ősréteg, mely Izrael történeti 
életében mindvégig döntő maradt, sokszoros vonatkozásban és kölcsö
nösségben van az animisztikus-magikus ősszemlélettel. Ez az a 
talaj, melyen az isteni Kijelentés szétárasztotta magasból jövő fényét.
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Az ú. n. papi rétegződés tulajdonképpen a népiesnek rendszere és 
kodifikálása, egyúttal azonban magasabb átvilágítása is. A prófétai 
rétegződés a szent ellenzék, a tisztító és éltető szellem nianifcsztáeiója 
a másik kettőben, illetve azok ellenében.

A népies vallásban felismerhető az. eredeti leérni, vagyis babiloni 
örökség (holdkultusz, csillagraítosz, éden, alvilág, Istenhegy) és a 
bevándorolt héber hozomány (animizmus, fetisiznms, magia, halott- 
és őskultusz). Természetesen ez az alapszövedék az ótestamentumi 
szövegben már csak töredékeiben és emlékeiben bukkan fel.

Magának a már egységes népies vallásnak központjában Jahve, 
az Űr, áll. Nemzeti isten, Izrael az ő népe, szolgája. Más népeknek 
is vannak istenei, akik csak a maguk területén urak, Jahvéval és 
Izraellel szemben idegenek. Jahvét ezért csak Kánaánban lehet 
imádni, de ott viszont kizárólag csak öt, szabad imádni. (A  bálvány
harcok, Naámán története.) Jahve lényege a ruáh (szellem), az 
ember bászár (test). Jahve és az ember tehát ellentétek, a teremtő 
és a teremtmény között emberi erővel áthidalhatatlan távolság van. 
Jahve szelleme azonban megszállhatja és megszállja az embert, mint 
köböd Jahve, Isten dicsősége, visszfénye. Láthatóvá is lehet fény, 
tűz. köd, füst, felhő alakjában. Isten mindenütt jelenvaló, minden
tudó és mindenható Úr, ami a népies gondolkozásban azt jelenti, 
hogy ott jelenik meg, ahol akar, minden titkot kifürkészhet és amit 
akar, azt kinyilvánítja, végre mindent megtehet, amit akar. Jelen
létének, tetteinek jelei a csodák. Isten szent, ez a szentsége bizonyos 
értelemben anyagszerű, mert aki meglátja, meghal, viszont kiárad
hat, rászállhat az emberre s minden rendkívüli emberi tulajdonság 
éppen ebből származik. E mellett azonban szentsége erkölcsi jellegű 
is, mert Jahve igazságos és bűnt büntető, viszont hűséges, az igaza
kat jutalmazó, a gyöngéket, özvegyeket és árvákat hatalmasan párt
fogoló Ür. Izrael és Jahve között a leszármazás vérközössége van, 
ennélfogva Izrael Jahve választott népe, szent nép.

Ezt a közösséget szabályozza a papi vallás. A  szent nép kultusz
közösség, az egyén csak mint ennek tagja, viszonyul Jalivéhoz. Mint 
ilyen, különös védelem alatt áll, ha Istent féli, neki hódol, a nemzeti 
szokásokat hűségesen megtartja. Ez a hűség csak a kultuszközösségen 
belül feltétlen, teljes odaadást követelő kötelesség, az ellenséggel 
szemben a következetesen végbevitt bosszúállás a parancs.

A közösségi kultusz lényege a szolga magatartása és cselekvése 
Urával szemben, az Úr kedvére teljesített abódah, szolgálat, melyet 
azonban csak az általa előírt, kijelentett és szentesített módokon



szabad végezni Ettől függ az ő viszonzása, az áldás. A kultusz leg
kisebb részletei éppen olyan fontosak, mint a legnagyobbak, a kivitel
ben jellemző a kínos aprólékosság, mely fontosabb az erkölcsi követel
ményeknél és a létérdeknél is. A  kultuszt a Tóra, a Törvény tartja 
össze és szabályozza, mely Isten Kijelentése, Igéje. Az üdv kizárólag 
a törvény betöltésétől függ. Ebből következett a judaisztikus zsidó 
vallás csődje, mert teljesíthetetlen szövevényévé vált a kultikus szabá
lyoknak s a törvénymagyarázatban létrehozta a szőrszálhasogató rabbi- 
nizmust.

A  törvényben legfontosabb a szentség törvénye, melyet Kecske
métiig István így fogalmaz meg: a szent mindig tiszta, a tiszta vagy 
szent, vagy közönséges, a közönséges vagy tiszta, vagy tisztátalan, a 
tisztátalan mindig közönséges. A kultusz főcélja éppen a megtisztáta- 
lanított szentség helyreállítása, amelyet tisztulási eszközök (víz, vér. 
veres tehén hamva, tűz) és eljárások (mosakodás, áldozatok, kiirtás) 
által visznek végbe. A szentséget izolálni kell a tisztátalan világtól s 
ezért a szent nép köteles elszigetelni magát más népektől, valamint 
saját népének tisztátalan, azaz bűnös ügyedéitől. A  bűnfogalom az 
Istentől való elszakadás és ellentét érzéki-mágikus, naturális felfogá
sát mutatja, melyet csak a kultuszközösségre korlátozott erkölcsi pa
rancsok enyhítenek, ehhez képest a válts&g és üdv is magokon hor
dozzák egy természeti nacionalizmus minden jellemvonását.

A  kultuszközösség vezetője és őre a papság. Eredeti hivatása 
a szent, helyek és tárgyak őrzése, azután a szent és tisztátalan dol
gokban való tájékoztatás, a szertartások tanítása és végzése, tovább 
a jogrend alkotása és végre, mint mindennek summája, a közvetítés 
Jahve és a nép között. Ennek kiábrázolása, csúcspontja a főpap áldo
zata a nagy engesztelési ünnepen.

A  próféták ebben a kultuszközösségben és ez ellen, küldetés alap
ján képviselték Jahve szuverenitását. Számukra Jahve egyedüli 
Isten, vele szemben csak hamis, semmis istenek lehetnek. Szakítanak 
az istenképek minden érzéki formájával. A  Teremtövei szemben nem
csak az egyes ember, nemcsak a nép, hanem az egész világ teremi 
meny. Jahve világteremtő, fenntartó és kormányzó 'Űr, Akarat, Sze
mélyiség, teljességgel Szellem. Lényege bölcsesség, igazság, jóság, 
szentség. Imádása, szolgálata tehát nem merülhet ki, nem is állhat az 
érzéki kultuszban, hanem csakis az erkölcsileg szent életben. Radiká
lisan elvetik a vérközösségen alapuló kiválasztás gondolatát s azt hir
detik, hogy Jahve szabad kegyelméből választotta ki magának Izraelt, 
hogy „népek világossága“  legyen. A próféták megvetik a kultuszt.
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mert szerintük az erkölcsi bűn ellen a rituális szentség hiábavaló. 
Hirdetik a hütelen nép elvetését, mert. Jahve, amint nem érdemeiért, 
hanem konoksága dacára választotta Izraelt, úgy más népet is választ
hat a maga céljaira, ha Izrael hütelen és hálátlan lett, De azért szívük 
szerint Izrael fiai ok: a megtérő maradéknak üdvidőt prófétáinak.

így  a prófétizmus a népies-papi kultuszközösség ítéletében már 
a. szellemi Istent lélekben imádó, a szentséget erkölcsi értelemben meg
valósító szent nép, az Egyház látomását vetíti előre. A szent hely, 
isten temploma a lélek lett, a szent cselekményekből erkölcsi élet és 
a szent népből lelki közösség.

A  lepel, ami még arcukat fedte (IJ. Kor. 3. r. 13— 18. v.), egy
részt az a korlátozottság volt, hogy szemléletük csalt saját népükre 
irányult, másrészt az, hogy gondolataik fenséges körvonalai még csak 
követelményeket mutathattak fel, de a megvalósítás erőforrásait csak 
ígérhették. Az a szent hely, az az Istentisztelet és az a közösség, me
lyet egyedül nevezhetünk Egyháznak, csak akkor ölthetett testet, 
•mikor a Fej, Krisztus megjelent. Ezért, mint énekünk mondja: „a 
próféták elhallgattak, Krisztus a testben eljött.“

3. Az Egyház az Evangéliumban

A  Zsidókhoz írt levél 8-—10. részében Krisztus főpapsága és Egy
háza úgy áll előttünk, mint tökéletes betöltője, egyben azonban ellen
téte is az ótestamentumi kultuszközösségnek. „A  törvényben a jövendő 
jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg.1“ (10. r. I. v.) 
Az ótestamentumi papság „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyé
kának szolgált.“  (8. r. 5. v.) Krisztus igaz főpapságában, egyetlen
egy áldozatában a valódi szentélybe: a mennybe nyílt meg az út, (10. 
r. 12— 21. v.)

Az Egyház evangéliumi értelme e szerint az, hogy Krisztus az 
ótestamentumi előkép lelki, szellemi megvalósítója s ezzel végérvé
nyesen el is törölte az ótestamentumi kultuszközösségct. Az Ctesta- 
mentumban benne van az Istennel való üdvközösség ígérete, mint 
jelkép, a beteljesedés pedig Krisztusban van. Ez a beteljesedés azon
ban teljes újszerűséget is jelent, mely még a próféták gondolatvilágá
val szemben is egészen más, soha nem ismert; valóság.

Az Egyház evangéliumi jelentését elsősorban az „ Isten országa“ , 
a „ Mennyeknek országa“  kifejezések határozták meg. Ezeknek eredeti 
értelme Isten uralma. Isten országa ott van. ahol az ő akarata érvé-
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ilyesül, ahol S uralkodik. Maga a képzet Krisztus korának váradat- 
inaiban már ismert és közhasználatú volt, azonban ő, éppen úgy, mint
а. Messiás-képzeteknek, ennek is teljesen új és más tartalmat adott.

Isten országa elsősorban Isten jelenlétét f oglalja magában. Ahol 
Isten jelen van, ott mint Akarat van jelen s uralma a neki való 
engedelmességben érvényesül.

Ilyen értelemben kezdődik Krisztus igehirdetése ezzel: „Térjetek 
meg, mert elközelgett a mennyeknek országa.“  (Máté ev. 4, r. 17. v.) 
Krisztus tehát Isten országát nem kötötte szent helyhez, szent cselek
ményekhez, hanem tértől, időtől és formától függetlenül az Istennek 
meghódoló lélekben jelölte meg annak székhelyét. Ezért az Isten 
országa mindig van és mindig eljövendő. („Jöjjön el a te országod.“  
„Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát..“  Máté ev.
б. r. 10., 33. v.)

Az evangéliumi Egyház, vagyis az Istennel való e lelki közösség 
a János evangéliuma 4. r. 21—24. verseiben van teljes világossággal 
meghatározva, mind vallástörténeti, mind ótestamentumi árnyképei
vel szemben: „E ljő  az óra, amikor sem nem ezen a kegyen, sem nem 
Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, a mit nem 
ismertek, mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók 
közül támadt. De eljő az óra és az most vagyon, a mikor az igazi 
imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is 
ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, 
szükség, liogy lélekben és igazságban imádják.“

Az Istennel való és minden antik feltételtől függetlenített lelki 
közösség az evangéliumi Egyháznak alapvető és legáltalánosabb jel
lemvonása, mely szerint Isten uralkodik a neki meghódolt és engedel
meskedő lélekben.

Azonban Istennek ezt az uralkodó jelenlétét a lélekben közelebb
ről megvilágítja és mintegy rögzíti az evangélium, határozottan rá
mutatván ennek az általános lényegnek voltaképpeni, realizált meg
testesülésére. A  Márk ev. 3. r. 13— 15. v.-ben Krisztus „magához szó- 
lítá, a kiket akar vala és hozzámenének. És választ a tizenkettőt, hogy 
vele legyenek és hogy kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen 
a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni.“  A  Máté ev. 11. r. 
28— 30. v.-ben magához hívja a megfáradottakat és megterhelteket: 
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan. . .  és én megnyugosztlak titeket.“ 
A Luk. ev. 17. r. 20— 21. v.-ben az Isten országának eljöveteléről így 
nyilatkozik: „Imé az Isten országa közöttetek van.“

Ezek a kijelentések mutatják meg az Egyház evangéliumi értei-
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inét, mely szerint, az Egyház ott ' van, ahol Krisztus van, aki Isten 
jelenléte, uralma, királysága köztünk és bennünk. Az Egyház tehát 
Istennel a Krisztusban való lelki közösség.

Az Isten országának Krisztus igehirdetésében kétségtelenül van 
egy esehatologikus jellege és értelme is, a világ végével kapcsolatban. 
(Máté ev. 24. r.) A  példázatok közül a konkolyvetés, a mustármag, a 
kovász, a gyalom (Máté ev. 13. r. 24— 33. és 47—50. v.) szintén arról 
beszélnek, hogy Isten országa hirtelen, váratlan, csodamódon í'og meg
jelenni és hogy eljövetele a végítéletet jelenti. Azonban ezek a vonat
kozások már nem az Egyházra érvényesek, mint e világban harcolóra 
és munkáiéra, hanem Isten mennyei országára, melynek megvalósu
lása tulajdonképpen az Egyházat szükségtelenné teszi. Ezt az Isten 
országát is nevezik Egyháznak, de mennyei, diadalmaskodó) Egyház
nak, mely már nem tartozik az Egyház történeti képéhez.

Az evangéliumi Egyház fentebb jellemzett lelkisége azonban még 
kiegészül egy döntőfontosságú vonással. Az Istennel való lelki közös
ség egyéni kapcsolódás utján létesül ugyan, de nem egyéni ügy és 
nem egyénenként szétszakadozott kódolás Isten akaratának Krisztus
ban. Ezesetben nem is volna Egyház. Krisztus pedig az egyéni hit 
bizonyságtevö sziklájára Anyaszent egyházat alapított, melyen a pokol 
kapui sem vesznek diadalmat és amelyben a mennyek országának 
kulcsai, a megkötés és oldás hatalma van. (Máté ev. 16. r. 15— 19. v.) 
Az Egyház közösség az Isten uralmának engedelmeskedő lelkek között. 
Ez a közösség mindenekfelett akaratközösség, melynek alaptípusa 
legalább két léleknek a földön minden dolog felöl való megegyezése, 
mint az imádság meghallgatásának feltétele. (Máté ev, 18, r. 19. v.) 
Ez természetesen csak a minimumot jelenti, de egyúttal rámutat a 
hivő akaratközösségnek már legkisebb formájában is határtalan lehe
tőségeire: „Amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.“  
(u. o.) Azonnal továbbmegy azonban és így szélesíti ki az akarat- 
közösséget: „Mert ahol ketten, vagy hárman egybegyülnek az én ne
vemben, ott vagyok közöttük.“  (20. v.) Világos, hogy itt nem a szám 
a fontos, hanem az Ő nevében való egybcgyülés, közösség ténye, mely 
a legkisebb akaratközösségtől a legtágabbig az ö jelenlétének feltétele, 
vagyis az Egyház létesítő tényezője. Ebből nyilvánvaló, hogy Krisz
tus az evangéliumban meghatározta a niócíof és a formát, mely szerint 
az Egyháznak alakulnia kell. Az Egyház formája a gyülekezet, lét
módja pedig a Krisztusban hivő akaratközösség, „a szentek ügyessége.“ 
Csakis így érthetjük meg, hogy a Krisztus tulajdon szavaival rendelt 
gyülekezeti egyházfegyelem (Máté ev. 18. r. 15—18. v., a fentebbi
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verseket közvetlenül megelőzően), nem valami emberi okoskodásból 
keletkezett későbbi betoldás, hanem a Krisztus egyházalapításának 
önhitelességű alapokmánya, mely félreérthetetlenül magyarázza meg 
a Péternek adott kulcsok — hatalmát. A világtörténelmet csináló szó: 
„Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyllá
zamat . . .  és neked adom a mennyek országának kulcsait“ , nem Simon
nak, a -Jóna fiának, a testnek és vérnek szólott, hanem a mennyei 
Atya kijelentését, boldogan halló hitnek, amely bizonyságot tesz a 
mellett, hogy „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.1“ Ez a bizony
ságot tevő hit a „petros“ , a „kőszikla“ , mely alapja lehet és lesz mind
azon lelkek közösségének, gyülekezetének, akik ebben az igaz hitben 
megegyeznek. Ez a gyülekezet, az Egyház éppen e megegyezés foly
tán bírja és gyakorolja a fokozatos egyházfegyelem, az oldás és kötés 
hatalmát.

Mindezekből az is nyilvánvaló, hogy az evangélium nem ismer 
és nem. rendel intézményes Egyházat, vagyis üdvintézményt, sem 
olyan kultuszközösséget, melyben az üdvcselekmények ex opere ope- 
rato hatnak, sem olyan jogi szervezetet, melynek politikai értelmű 
impériuma lenne az emberi viszonylatok saját hatalmi körében való 
szabályozására.

4. Az Egyház az apostoli iratokban

1. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a keresztyén Egy
háznak ebben a csodálatos születési anyakönyvében, láthatjuk a tör
ténelemije lépendő missziói Egyháznak alapítását. Krisztus tulajdon 
szavaival történik ez, mikor mennybemenetele előtt utoljára van 
együtt, tanítványaival, az apostolokkal. Az 1. r. 6—8. v, szerint: „mi
kor azok egybegyűltek, megkérdek őt, mondván: Uram, avagy nem 
ez időben állítod-é helyre az országot Izraelnek? Monda pedig nékik: 
Nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya 
a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a 
Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, 
mint az egész Júdeábán és Samariában és a földnek mind végső 
határáig

Ez a kijelentés az eschatologikus Isten országát kiveszi az emberi 
dolgok közül, mint Isten titkát. E helyett azonban az ő ügyét állítja 
apostolai elé. Az apostoli Egyház tehát Krisztus ügyét jelenti. Ennek 
az ügynek igazi hordozója és vezére a .Szentlélek, aki erőt ad a ki-
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választottaknak, hogy Krisztus tanúi legyenek és pedig a föld végső 
határáig. Krisztus ettől fogva, mennybemenetele után, e földön ott van, 
ahol az ő tanúi vannak, és mindenütt ott lesz, ahová ezeknek a tanúk
nak élő lánca elér. Az Ap. Csel,-ben tehát az Egyház a Krisztust meg
jelenítő, elő tanúk seregit jelenti.

A missziói Egyház egyenes folytatása, örököse az evangéliumi 
Egyháznak, mert benne Isten uralmát továbbra is és örökre Krisztus 
jelenléte valósítja meg, csakhogy most már az fi tanúiban.

Ezen a missziói Egyházon belül az Ap, Csel.-ben érvényesül a 
gyülekezet életformája is, mint gyümölcs, eredmény. (Leírása: 2. r. 
42— 47. v.; 4. r. 32— 37. v.; 5. r. 1— 11. v.; 9. r. 31. v.; 16. r. 5, v.)

Az első, vagy őskeresztyén gyülekezet fölmája és élete több, 
mint példa. Az a gondolat, hogy a reformáció örök célja ennek a 
gyülekezetnek helyreállítása, csak bizonyos értelemben és csak bizo
nyos határig helyes. Az első keresztyén gyülekezet a maga sajátossá
gában páratlan, soha többé nem ismétlődhetik meg a történelemben, 
mert beletartozik a Kijelentés világába, körébe. Hintahogy nem lehet
nek többé apostolok (és az „apostoli“ elnevezés az Egyház bármely 
szolgája munkásságára teológiailag meg nem engedhető elszólás), 
éppen úgy nem lehet többé olyan gyülekezet sem, mint amilyen az 
első keresztyén gyülekezet volt. így  többek közt nem lehet példa az 
Őskeresztyén kommunizmus sem, mely egyetlen, meg nem ismétlődő 
jelenség, célja nem a javak elosztása, hanem jelentéktelenné tétele, 
megsemmisítése, vagyis a szeretetnek való átengedése volt.

2. Pál apostol igehirdetésében és missziójában az Egyháznak 
sokoldalú, gazdag kepe bontakozik ki. Különösen fontosak erre nézve 
a Korintusiakhoz írt első, az Efézusiakhoz és a KőlössébeKekhez írt 
levelek.

Ezekben az Egyház élő organizmus, mint az emberi test, vagy 
más képpel kifejezve, pontosan, arányosan megtervezett és felépített 
épület, mint a templom. Egy harmadik képe a mozgó, harcoló serig, 
mely Krisztus ügyéért küzd a Bűn ellen. Krisztus teste, temploma, 
vitéze, ezek a képek az Egyház belső egységét, organikus tagoltságát, 
összi működését, fegyelmezettségét és hősiességét szemléltetik. Ezek. 
képek ugyan, de nem puszta hasonlatok, mert az analógiák által lé
nyeges valóságot fejeznek ki.

Az I. Kor. 12. r. a lelki ajándékok tárgyalása rendjén beszél az 
Egyházról, mint élő organizmusról. Kiindulása az, hogy „Senki sem 
mondhatja Úrnak Jézust, hanem esak a Szent Lélek által." Krisztus 
testének részeseivé tehát csak a Szentlélek tehet. Tőle valók a ke-

Mmkkiii : Az Egyház missziói tntmkrtju
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gyeimi ajándékok, a szolgálatok és cselekedetek az Egyházban, ame
lyek különfélék, de a Lélek, az Ür, az Isten egy és ugyanaz, aki a ki
jelentést haszonra adja. A  lelki ajándékok: hit, gyógyítás, csoda
tevő erő, prófétálás, lelkek megítélése, nyelvek nemei, nyelvek ma
gyarázása. Ezek azonban úgy illenek és működnek össze, mint a test 
tagjai, hogy ugyanarról, egymásért gondoskodjanak. A  lelkek tehát 
ajándékaikkal Krisztus teste és tagjai rész szerint, cgyüttszenvedésre 

: és cgyüttörvendezésre. Az Egyház életében Isten rendelése szerint 
munkálkodnak az apostolok, próféták, tanítók, csodatevők, gyógyítók, 
gyámotok és kormányok.

Az Efez. 1. r, 17—23. v. Krisztust, mint az Egyház Fejét, az 
Egyházat, mint Krisztus testét, teljességét mutatja fel. A  4. r. 4— ti. 
v. az Egyházban érvényesülő egységet emeli ki: „Egy a test és egy 
a Lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el 
is; egy az Űr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten és mindeneknek 
Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mind
nyájatokban munkálkodik.“  A  4. r. 15— 16. v.-ben az Egyház, mint 
növekedő test, a, maga életfolyamatában áll előttünk: „Az igazságot 
követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, a ki a 
fej, a Krisztusban; a kiből az egész test, szép renddel egyberakatván, 
és egy beszerkeszt ot vén az ö segedelmének minden kapcsaival, minden 
egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek 
növekedését, a maga fölépítésére szeretetben,“  Az 5. r. 23— 32. v. 
Krisztus és az Egyház viszonyát a titokzatos házasság kapcsolatának 
mondja.

A 2. r. 19—22. v. nevezi az Egyházat élő kövekből felépülő 
templomnak, melyben Krisztus a szegetetko.

A 6. r. 11— 18. v. a lelki fegyverzetben harcoló Egyházat állítja 
elénk,

A Kolosáé. 1. r. 18. és a 2. r. 19. v. megismétli a Fej és test kap
csolatát az Egyházban.

3. A  Péter apostol két levelében igen fontos kijelentések vannak 
az_élö, lelki Egyházról, és pedig az I. 2. r. 5— 10. i\ egyesíti magában 
Pál leveleinek legjelentősebb kifejezéseit s beszél a lelki házról,, mely 
élő kövekből építtetik fel, a szent papságról, a választott nemzetség
ről. A II. 1. r. 16— 19. v., mely főként az igehirdetésre nézve döntő 
helye a Szentírásnak, a Krisztus hatalmúnak és jelenlétének meg
nyilatkozását hangsúlyozza, mint az Egyház lényegét.

A Jelenések könyvében is vannak, a 12. és 21. r.-ben kijelentések 
az Egyházról, de főleg annak eschatologilcus formáiról, mint a



19

„napbaöltözött asszony", aki az utolsó idők szenvedő Egyházát, és a 
„Bárány felesége'“ , a „Mennyei Jeruzsálem“ , amelyek a diadalmas
kodó, mennyei Egyházat szemléltetik.

5. A történeti Egyház keleti és nyugati típusa

A történeti keresztyén Egyház kialakulásának voltak olyan 
emberi feltételei is, melyek a világ összes vallási alakulatai közül 
egyedül az ő körében találhatók meg s az isteni Kijelentés emberi 
kifejezésében és a világba való átplántálásában biztosították számára 
a győzelmet mindazon vallási formák felett, melyek között fellépett 
és szétterjedt.

Ilyen feltétel volt elsősorban a görögségtől örökölt filozófiai szel
lem, mely lehetővé tette a dogmaalkotást, ilyen továbbá a szociális 
szellem, mely az egyházi szervezet és társadalom felépítésének volt 
lehetségesítő tényezője.

Éppen ezek a feltételek lettek azonban okaivá annak, hogy a 
történeti Egyháznak a reformációig két főtípusa formálódott ki, me
lyek aztán el is szakadtak egymástól. Ez a két főtípus: a keleti (gö
rög keleti, ortodox) és a nyugati (római katolikus) Egyház.

A két típus szétválásának, az egyháztörténelem tanítása szerint, 
egész csomó külső, politikai, emberi oka volt s ebből érthető, hogy 
maguk a kodifikált különbségek nem mondhatók valóban lényegesnek.

Egyházalkotmányi és szervezeti szempontból a keleti típust a 
nemzeti metropolitaság és pátriárkát us teszi a pápasággal szemben, 
valamint az, hogy a keletiek az Egyház kormányzásában a világi 
elemnek is részt adnak s istentiszteletük azon részeiben is anyanyel
vűket. használják, melyeknél a nyugati Egyházban a latin nyelv 
érvényesül. A nyugati cölibátussal szemben a keleti Egyház meg
engedi papjainak, felszentelésük előtt, a házasságot.

Dogmatikái szempontból a keleti Egyház tagadja a Szentlélek- 
nek a Fiútól is való származását s nem fogadja el a purgatorium 
tanát. Kultuszában pedig szobrokat nem, esak festett képeket 
használ.

Ezek és több részletkülönbség, melyeket itt mellőzhetünk, termé
szetesen nagyon messzevivŐ következményekkel járnak a két Egyház 
gyakorlati életében, azonban mégis hangsúlyoznunk kell előbbi állí
tásunkat, hogy a lényegbeli különbséget a kettő között nem ezek ké
pezik, Sőt, azt kell mondanunk, hogy ezek dacára a két típus igen
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alapvető dologban egyezik: az Egyház mindkét típusában üdv intéz
mény, Krisztus müve mind a kettőben bele van dolgozva az ex opere 
operato üdvközlés rendszerébe s ebben a keleti és nyugati Egyház 
egyformán örököse a vallástörténeti ősi és antik hagyománynak.

Az Egyház lényege szempontjából az igazi különbség e két típus 
között a liturgikus és a politikus szellem különbözősége.

A  keleti Egyház merő liturgizmus. Célja az embernek e földön 
való beleiktatása az isteni lényeg halhatatlanságába s ehhez egyetlen 
utat ismer és gyakorol: a sakramentumok misztériumai útján Isten
nel minél gyakrabban egyesülni. E mögött az az antik meggyőződés 
áll, hogy az ember nyomorúsága végességében, halandóságában áll 
és abból származik, ezt tehát legyőzni, megszüntetni —  éppenúgy, 
mint ahogy az antik misztérium-vallások is célozták —  csak az Isten 
halhatatlan lényének felöltözése, magunkbaszívása által lehetséges. 
Nem egyszer és egyszerre, hanem állandóan, folytonosan ismételve, 
míg teljességre jut. Az Egyház arra való és feladatát azzal tölti be, 
hogy az Istennel való e sakramentális egyesülésre folytonos és állandó 
lehetőséget ad. Ez a lehetőség a gazdag liturgiában nyújtott sakra- 
mentum. A szent cselekmény-rendszer sűrűjében a bűn fogalma és 
jelentősége másodlagossá válik a fizikai végesség, az ebből következő 
szenvedések s ezek liturgikus úton való legyőzése mellett. Természe
tesen másodlagossá, nem rossz, de nem is fontos tevékenységgé törpül 
az Egyház erkölcsi, kulturális, szociális munkája is. Mindazáltal az 
Egyház a világtól nem különül el, sőt egybeolvad velő éppen a kulti
kus megistenülés által, úgy hogy a keleti Egyházat a Szentírás ki
választó, üdvözítő és kárhoztató Kijelentésével szemben bizonyos 
optimisziikus panteizmus jellemzi.

A  nyugati Egyház ezzel szemben aktív, politikus típus. Politika 
alatt itt nem a szó közönséges értelmében vett világi politikát értünk, 
hanem az Egyház igényét a lelkek feletti szervezett impériumra. A 
nyugati Egyház evangéliumi gyökere a Ielkckért való felelősség 
erkölcsi öntudata és vállalása. Benne világosan él az a meggyőződés, 
hogy az embert Istentől elválasztó nyomorúság lényege nem a fizikai 
halandóság, végesség, hanem az erkölcsi természetű bűn, úgy is, mint 
eredendő bűn és úgy is, mint személyes adósság. A lelkeket tehát az 
Örök kárhozattól kell megmenteni és ezért van, erre való az Egyház. 
Mint ilyen, a világtól elválasztott. Önálló és világfeletti, Isten rende
léséből birtokolja és adja a bűnök bocsánatát, közli az üdvöt. Az 
Üdvközlés itt is sakramentális, de ennek jellege egészen más, mert első
sorban a vezeklésre és a j (»cselekedetékre irányul. A nyugati Egyház
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impériuma a lelkek felett éppen ezért kiterjed a megváltoztatandó 
világ egészére is, a kulturális, szociális, jogrendi és politikai élet ön- 
körében való szabályozására. A  keleti Egyház passzivitása helyébe 
itt harcias aktivitás lép: az üdvszerzés megszervezése, szabályozása 
és propagandája.

Az Egyháznak, mint üdv intézménynek e két típusával szemben 
áll a harmadik: a reformáció által érvényesített evangéliumi Egyház.

6. Az Egyház Kálvin tanításában

Kálvin az Instituiio Negyedik könyvében foglalkozik az Egyház
zal, e cím alatt: „Azokról a külső gyámolitó eszközökről, melyekkel 
Isten minket Krisztus társaságába hív és abban megtart.“

Az I. fejezet szól „A z igaz Egyházról, amellyel egységben kell 
élnünk, mivel minden istenfélő embernek anyja.’“  Az Egyház alapí
tásának indoka a mi tudatlanságunk, restségünk, hiábavalóságunk, 
melyek miatt külső segítőeszközökre szorulunk a hit felkeltése és 
nevelése céljából. Ezeket az eszközöket Isten az Egyház gondjaira 
bízta. Ilyenek a hivatalok, mint a pásztori és doktori tiszt, ilyenek 
a szentségek, melyek által Isten a mi felfogásunkhoz alkalmazkodva, 
a hozzávaló közeledésre módot ad. Ezeknek a javaknak sáfársága 
megkívánja az Egyház kormányzását, rendjét és hatalmát.

Akiknek Isten atyjuk, azoknak az Egyház anyjuk, nevelőjük, 
míg hitük célját el nem érik. A közönséges keresztyén Anyaszent - 
egyház alatt nemcsak a látható Egyházat kell érteni, hanem Istennek 
minden választottad, azokat is, akik már meghaltak. Hinni pedig 
azért kell henne, mert Isten fiai és a gonoszak között sokszor semmi 
különbséget nem lehet észrevenni. Az Egyházat ezért egyedül Isten 
ismeri, akinek titkos elválasztásán alapszik. Az élválasztottakra azon
ban nem mint egy tömegre kell gondolnunk, hanem mint egységre, 
melybe mi is be vagyunk oltva s melytől örökségünk függ. Katolikus 
az Egyház, mert nem osztható részekre, mint maga Krisztus sem, 
aki az Egyháznak, mint testének, feje, Tagjai tehát nemcsak az ÖrÖk- 
élotre, hanem az Istennel Krisztusban való közösségre vannak el
hív». Isten a Krisztus halálának gyümölcsét, a maga Egyházát, mint
egy rejtekben, megőrzi, bár a látszat az. hogy az Anyaszentégyháznak 
maradványa sincs a földön.

Az Egyház, mint a szentek egy essége, a külső Egyházat jelenti,



melyben ki-ki Isten minden fiaival testvéries egyetértésben köteles 
élni, az Egyháznak tartozik megadni az őt megillető liszteletet és 
úgy viselkedni, mint Krisztus nyájának tagja. A  látható Egyház fel
tétele tehát az, hogy a tagok Isten jótéteményeit egymással kölcsönö
sen közlik.

A  tagok hitében az üdvösségnek olyan szilárd alapja van, mely 
soha meg nem semmisülhet. Az Egyházzal való közösség tehát meg
tart minket Isten társaságában. Ez a tény nem változhatik meg, mert 
a tagok, Isten elválasztásából kifolyólag össze vannak kötve a fejjel: 
Krisztussal. Isten Ígéretei az Egyházhoz vannak kötve s ezért, amíg 
az Egyházban vagyunk, tudjuk, hogy az igazság a mi részünkön van. 
A  közösség a mi vigasztalónk, mert Isten ajándékai neki lévén ígérve, 
a miénkek is, akik a közösség tagjai vagyunk.

Mivel az Egyház a hit tárgya és felülmúlja értelmünket, az sem 
szükséges, hogy szemeinkkel lássuk. Nem az a mi dolgunk, hogy a 
megvetetteket megkülönböztessük az elválasztottaktól, mivel ez egye
dül Istenre tartozik, hanem hogy a Krisztussal való közösségben 
bizonyosak legyünk arról, hogy Isten minket saját és tulajdon birto
kává választott.

A  látható Egyház megismerése azért hasznos és szükséges, mert 
ő az anya, aki minket méhében hordozott, világra hozott, táplál, őriz 
és oltalmaz mindvégig. Gyöngeségünk miatt egész életünket, mint 
tanítványoknak, ebben az iskolában kell töltenünk. Kebelén kívül 
bűnbocsánatot, üdvösséget nem remélhetünk. Az Egyháztól való el
pártolás mindig veszedelmes, mert Isten kegyelme az Ige szerint az 8 
nyájára szorítkozik.

Isten tehát azt akarja, hogy mi az Egyház nevelése alatt serdül
jünk férfiúvá, a nevelés módját pedig a pásztori igehirdetésben 
szabta meg. Mindenkinek csendes és tanulékony módon kell magát 
rábíznia az erre rendelt doktorok kormányzására. Ez Isten türelmét 
és szelídségét mutatja, azt az egyedülálló kiváltságot, amelyben csak 
az ő gyermekei részesültek, hogy mennydörgés helyett igehirdetésnek 
kell engedelmeskednünk. Az Egyház első és legfőbb ismertetőjegye 
.tehát az igehirdetés, melynek erejét az adja meg, hogy szerzője Isten 
és ő Lelke által ígéri annak gyümölcsét. Az igehirdető egyházi szolga 
csak eszköz, aki által Isten munkálkodik.

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a Szentírás két
féle értelemben beszél az Egyházról: először, mint Isten fiainak, 
Krisztus igaz tagjainak világ kezdetétől fogva elválasztott seregéről 
(igazi, láthatatlan Egyház) , .másodszor, mint a földön szétszórt embe
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rek sokaságáról, akik az egy Isten és Krisztus tiszteletét vallják, 
kéresztség által felavattattak a hitre, úrvacsora által bizonyságot 
tesznek az egységről, tiszteletben tartják az Ige hirdetésére Isten által 
a l a p í t o t t  szolgálatot (látható Egyház). Az elsőben hinnünk kell, a 1 
másodikra figyelni és a vele való egységet ápolni vagyunk köte
lesek.

A dolog természeténél fogva a továbbiakban mindig a> látható 
Egyházról beszél Kálvin, de sohasem a nélkül, hogy a láthatatlanba 
vetett hit megítélő erejét mellőzné.

Kénytelen is erre, mert bár azt, hogy kik igazán szentek, egyedül 
csak Isten tudja, mégis nekünk az Egyház tagjaiul kell elismernünk 
mindazokat, akik a hit megvallás&vül, életük példájával és a szent
ségekben való részesedésükkel velünk együtt ugyanazon Istent és 
Krisztust tisztelik.

Ezért, mondja Kálvin, ha azt látjuk, hogy valahol Isten Igéjét 
Őszintén hirdetik és hallgatják, ahol a szentségeket Krisztus rende
lése szerint kiszolgáltatják, ott minden kétséget kizárólag megvan 
Istennek valamiféle_ Egyháza. Ezek a tevékenységek sohase lehetnek 
gyümölcstelenek és Isten áldása folytán mindig kedvező eredményt 
hoznak létre. Az Egyház e kétségtelen jegyei folytán annak tekinté
lyét megvetni, intelmeit visszautasítani, tanácsainak ellenszegülni, 
feddését kigúnyolni büntetlenül senkinek sem szabad, annál kevésbbé 
tőle elpártolni, egységét megbontani. Az Egyház ugyanis őre annak, 
hogy Isten igazsága a világból ki ne pusztuljon, Isten általa mutat jer. 
meg magát, mint Atyát, aki minket lelki eledellel táplál s gondoskodik 
üdvösségünk előmozdításáról. Az Egyháztól való elszakadás Istennek 
és Krisztusnak megtagadása, megsértése annak a házasságnak, ame
lyet Isten egyszülött Fia velünk kötni méltóztatott.

Az igehirdetésben és a sakramentumok szabályszem kiszolgálta
tásában Kálvin szerint annyira elégséges módon jellégződik az Egy
ház, hogy jelenléte egyebekben való még oly sok fogyatkozás dacára 
is bizonyos, sőt még akkor is, ha a tudomány egyes nem kötelező 
részeiben tévedések vannak.

Ezt pedig azért hangsúlyozza ismételten is, mivel az igehirdetés 
és a sakramentumok képezik a kulcsokat, melyekkel az Egyház szol
gái naponként forgolódnak a tagok között, a bűnök bocsánatára. Már
pedig az Egyház arravaló, hogy mi, akik fel vagyunk véve és he 
vagyunk oltva az ő testébe, Istennek jósága folytán, Krisztus érde
meinek közbenjárására és a Szentlélek megszentelése által naponként



részesüljünk o bűnök bocsánatában, Es itt Kálvin, a fejezet 23—29. 
pontjaiban a bűnbocsánat döntő jelentőségének gyönyörű- igazolását 
adja s az Egyházat valódi evangéliumi módon jellemzi, mint az el
veszettek megkeresőjét és a betegek orvosát.

Mindig voltak és vannak olyanok, akik az Egyháznak e legfőbb 
feladatát mellőzve, a tan részleteit és a szentség aprólékos külsőségeit 
állították előtérbe s ebben túlzott szigorúságot tanúsítottak. Kálvin 
erre vonatkozólag kijelenti, hogy a túlságos szigorúságnak inkább a 
kevélység, dölyf és a szentségről való hamis vélekedés, mint az igazi 
szentség és az arra való igazi törekvés a forrása. Az Egyház Meg
ítélésében sokkal fontosabb az isteni, mint az emberi ítélet. Két dolog
hoz kell azért állhatatosan ragaszkodnunk: semmi mentsége annak, 
aki az Egyházzal való külső közösséget ilyen szigorúság hangoztatá
sával önkényt szakította meg és hogy mások vétkei nem lehetnek aka
dályai annak, hogy «ti az Egyházban, az Isten által rendelt: szertartá
sok szerint hitünkről vallást tegyünk.

A VIIT. fejezetben szól Kálvin az Egyház hatalmáról a bit 
dolgában.

Az Egyháznak csakis lelki hatalma van. Ez vagy a tudomány
ban, vagy az igazságszolgáltatásban, vagy a törvényhozásban nyilvá
nul. (Az Egyház tanítói, bírói és kormányzói hatalma.)

Az Egyház tanítói hatalma és tekintélye a hit tanainak megálla
pítására és azok magyarázatára terjed ki. Ez a hatalom azonban 
mindig csak építésre és sohasem rombolásra adatott, hordozói nem 
többek, mint Krisztusnak és benne az ő népének szolgái. A szolgák 
pedig tisztelik az ő Uruknak az Atyától kapott azon hatalmát, hogy 
<í az Egyház egyedüli tanítója. A tekintély és méltóság tehát nem 
maguké az embereké, hanem a tisztségé, illetve az Igéé, amelyet 
szolgálnak. A maguk bölcseségéből Isten Igéjéhez semmit sem adhat
nak hozzá, sem abból semmit el nem vehetnek.

Az Egyház bírói hatalma- (X I. fej.) az erkölcsöket illető fegye
lemre, a lelki igazgatás rendjére vonatkozik. Az egyházi bíróságok 
felügyelik az erkölcsöket és eljárnak a bűnösükkel szemben, gondot 
viselvén a kulcsok tisztségére.

Az Egyház kormányzói hatalma a törvényhozásban érvényesül, 
melynek szabálya az, hogy Istent az általa rendelt módon helyesén 
tiszteljük és hogy sértetlenül megmaradjon, számunkra az a lelki sza
badság, amely egyenesen Istenre tekint. Szent és helyes rendelései az 
Egyháznak azok. melyek a szertartások tisztaságát, a fegyelmezett és 
tisztességes életet és a béke megtartását célozzák.

24
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Ez röviden és lényeges vonásaiban Kálvin tanítása az Egyházról, 
melynek további részleteivel az Egyház tevékenységeiről szóló feje
zetekben foglalkozunk.

7, Az Egyház a református Hitvallásokban

A  Második Helvét Hitvallás XV II. Késze tanít „Az Isten egye
temes és szent Egyházáról és annak egyedüli Fejéről,“

Röviden összefoglalva, ez a tanítás a következőket tartalmazza:
I. Mindig volt, van és lesz Egyház, azaz a hívőknek a világból elhívott 
és egybcgyüjtött gyülekezete, mindenszenteknek egyessége, Isten való
ságos ismerői és tisztelői, akik hit által részesülnek Krisztus ingyen 
ajándékaiban. Ez a, közönséges keresztyén Anyaszcntegyház. 2. Az 
Egyház egy és sem helyhez, sem időhöz kötve nincs. 3. Tagjainak kü
lönböző állapota szerint beszélünk küzdő és győzedelmeskedő Egy
házról, ezek között azonban a közösség kapcsolata áll fenn, 4. A küzdő 
Egyházban számos rész-egyház van, de ezek az egységes Anyaszent- 
egyháznak tagjai. 5. Az Egyház, mint Krisztus jegyese, teste, mind
addig, amíg Krisztuson nyugszik, nem téved. 6. A z .Egyház lelki 
test, lelki Feje van, a Krisztus. 7. A  római pápa főségét tagadja.
8. Az apostoloktól eredő kormányzat formája és módja elégséges az 
Egyház jó  rendjének megtartására. 9. Az egyházi viszályok nem 
szüntethetik meg az Egyház lényegét. 10. Az igaz Egyház ismertető 
jegyei az igaz és tiszta igehirdetés, melyből következik a szent keresz
tyéni élet és a sakr ament uniók kai az Űrtől vett, módon való élés.
II, Azoknak, akik élni akarnak, a Krisztus Egyházától elszakadniuk 
nem szabad. 12. Az Egyházat nem lehet emberi korlátúk közé szorí
tani. 13. Isten ítéletéből elhomályosulhat és megrendülhet az Egyház, 
de el nem veszhet. Láthatatlanul is fennmarad, mert felülmúlja az 
emberi ítélőképességet. 14. Viszont nem minden hozzátartozója szent, 
élő és igaz tagja. A mi dolgunk senkit nem kárhoztatni és nem szuny- 
nyadni. 15. Az Egyház egysége a hittételekben, az evangélium igaz 
és összhangzó hirdetésében és az Űrtói rendelt sakramentumok szer
tartásának tisztaságában fejeződik ki.

A Heidelbergi Káté 54. kérdése és felelete a református egyház- 
fogalom klasszikus kifejezése. „Mit hiszesz a közönséges keresztyén 
A n y ászén t egy házról!" ‘ „Hiszem, liogv az Isten Fia, világ kezdetétől 
fogva világvégezetéig', az egész emberi nemzetségből, Szentlelke és 
Igéje által, magának az igaz hitben megegyező, örökéletre elválasz-



2«

tott sereget gyűjt, azt. oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek 
a seregnek én is élő tagja vagyok és mindörökké az m a r a d o k . “

Ennek a meghatározásnak felülmúlhatatlan értékét nemcsak az 
a tömörség adja meg, mely a Szentírásnak az Egyházra vonatkozó
minden tanítását egyesíti magában, hanem főleg az az ihletett látás, 
ahogy az Egyházat nem intézményszerüen, hanem a maga időtlen 
kibontakozásának mozgalmasságában, mintegy sereggyüjtést, tobor
zást és hadjáratot szemléli s ezáltal annak életteljességét minden más 
emberi fogalmazást messze túlhaladó plaszticitással állítja elénk. 
Ugyancsak kiváltságosán áldottnak kell tartanunk a hit. objektív 
tartalmának vallástételére következő szubjektív réfelelést, hogy „hF 
szem, liogy annak én is élő tagja vagyok és mindörökké az mara
dóit.“ Az Egyház nagy, isteni tényét ugyanis ez a személyi meggyő
ződés aktualizálja, teszi valóságos hatóerővé a világban.

Egyébként ebben a vallástételben érvényre jut a láthatatlan 
Egyház primátusa {a hit tárgya, Isten Fia gyűjti, világ kezdetétől 
világ végéig teljesül, az egész emberi nemzetségből rekrutálódik, 
tehát sem térhez, sem időhöz kötve nincs, a Szentlélek belső bizonyság- 
tételétől függ és célja az örökéletben valósul meg), viszont határo
zottan kidomborodik a látható Egyháznak a láthatatlantól függő, de 
mégis bizonyos és megismerhető karaktere is fáz Ige a mértéke, az 
igaz hitben való megegyezés a jelenlétének bizonyítéka, Krisztus 
oltalmára és megtartására támaszkodik s nem világi analógiák sze
rint önmagára és benne a tagok hitvallása, bizonyságtétele, élete nyil
vánul meg, mint döntő kritérium).

Az Egyháznak ez a fogalma teljesen lelki, egy lelki közösségre 
vonatkozik s magában foglalja egy olyan szervezet és intézmény esség 
kívánalmait, melyek teljesen távol állanak minden világi jmpériumtól.

Ezt megerősíti a Szentek eggességéröl szóló magyarázat is (55. 
kérdés és felelet), mely a Krisztusban és javaiban egyenként és együt
tesen részes tagok kölcsönös szolgálatában látja az Egyház belső éle
tének értelmét.

E. lirunner „Die Kirehe, als Frage und Aufgabe dér Gegen- 
wart“  c. előadásában az egyházfogalomnak teológia-történeti s ennek 
nyomán egyházi közszellemi változatait a következőkben állapítja 
meg: hierarchikus-klerikális, ortodox-intellektuális, pietisztikus-szuh-

8. Az Egyház a protestáns teológiában
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jektív, spiritalista-individuális és utópisztikus-teokratlkus. Mindeze
ket az Egyház történetileg előállott és ma is aktuális fogalmi torz- 
képeinek nevezi, melyeknek megkapó erejét relatív, egyoldalú és 
túlzó igazsága adja meg, vagyis féligazsága, amely végeredményében 
hamisság.

Ez a felsorolás és ránmtatá.s már aggasztóan sejteti velünk, hogy 
az Egyház lényegének megragadása a protestáns teológiában a. refor
máció örökségétől veszedelmesen elhajlott,

Tavaszy Sándor „A  theologiai irányok átértékelése“ e. tanul
mányában erre az elhajlásra eredtető gyökerében mutat reá. Az ok 
egy sajátságos tévedésben rejlik, melynek a teológia és az egyházi 
közszellem egyaránt áldozatni esett, híz a tévedés az, hogy az újkor 
életét mozgató szellemi áramlatokat: a felvilágosodást, a racionaliz
must, a romantikát, az idealizmust ft- reformáció egyenes folytatá
sainak, sőt lényege kibontakozásainak tekintették, holott ezek egészen 
más forrásból, a reneszánsz humanizmusából fakadtak, amelyeket a 
protestantizmus szelleme csak bizonyos pontokon módosított.

Sem Tavaszy Sándor, sem az általa hivatolt dialektikai teológu
sok nem mutatnak azonban rá szerintem teljes világossággal arra, 
hogy mi lehetett az oka magának ennek a csodálatos és első pillanatra 
megfoghatatlan tévedésnek? Mert valóban csodálatosnak és megfog
hat« tlannak kell tekintenünk ezt a végzetes tévedést az Egyház és a 
teológia annyi kiváló munkása részéről, akiknek sem kegyességét, sem 
képességeit nincs jogunk és okunk a maiakénál alább becsülni. Kellett 
tehát lennie valaminek, ami a racionalizmus és pietizmus, illetőleg az 
ezek nyomába lépő teológiai irányok: a Schleiermacherrel meginduló 
liberális teológia, a, Kernt nevéhez kapcsolódó ritschliánus teológia és. 
a Troeltsch, illetve Wohbermin nevével jelezhető vallástörténeti, 
illetve valláspsychologiai teológia képviselőit a reformáció világos és 
határozott hitvallásával ellenkező, attól idegen felfogások útvesztőibe 
sodorta. Ez az ok szerintem a reformáció evangéliumi tartalmának 
az ortodoxia dogmát izmusálba való merevítése volt. Ez az, aminek 
életölő betűjétől féltve az evangéliumot, a protestáns teológia irányai 
mindenféle emberi edényt formáltak a nárdusolaj köré, hogy az el ne 
folyjon. Az Istentől rendelt „edény“ , t. i. az Egyház ott volt előt
tük is, azonban az ortodoxia éppen ezt, a Heidelbergi Kátéban olyan 
életteljesen rugalmas és nagyszerű valóságot tette puszta korrekt 
tanná, holt igazhitüseggé. „az Egyház egész életét felemésztő teolo- 
gizm-ussá", ( Brunner.) Ez tehát az oka, hogy a teológusok az Egy
házon kívül teoíogizáltak, az emberi szellem önmagát manifesztáló



irányaiból merítettek mértéket az emberileg nem mérhetőre s ragyogó 
és mélységes elméleteikkel, melyek sokszor az egyéni kegyességnek 
őszinte érzelmeitől vannak áthatva, magát az Egyházat, tanaikban, 
összetörték és megsemmisítettek.

Sajnos, meg Ítéli kockáztatnunk azt az állítást, hogy a protestáns 
teológia, a maga legfőbb irányaiban s csak magányos kivételektől el
tekintve, az Egyház központi és döntő ténye szempontjából a refor
mációtól való folytonos elfajulást mutat.

Tavaszv Sándor rámutat arra, hogy ezeknek az irányoknak 
korrekcióját a dialektika teológia, adja meg és részletesen kifejti, 
hogy miképpen. Megállapítja, hogy ez a korrekció nem az egyszerűbb 
alapformák, mint a racionalizmus, pietizruus, liberalizmus, hanem a 
belőlük fakadó összetettebb formák felé fordul.

Mi ellenben éppen azokra az alapformákra akarunk rávilágítani, 
amelyek az Egyház szempontjából tipikusan mutatják fel a reforma
tori, illetve evangéliumi felfogásban előállott torzulásokat. Ezek a 
már hagyományossá vált elnevezések: ortodoxia, racionalizmus, piet- 
izmus, liberalizmus, számunkra most is legalkalmasabbak arra, hogy 
minden későbbi kombináció és színeződés mellőzésével, a legmesszebb- 
vivő következmények csírájára tekinthessünk rá. Mert, amint különben 
Tavaszy is elismeri, az Összetettekben is az egyszerűbbek igaz és hamis 
vonásai tűnnek ki. Ezt á történetében, folyamatában való vizsgálatát 
az Egyház teológiai képének a Brunnér kategorizáló eljárásánál is 
megfelelőbbnek tártjuk itt, ahol az Egyház történeti képéről van szó.

Az ortodoxia, mint Tavaszy igen találóan fejtegeti, olyan észre
vétlenül alakult ki a reformátorok teológiájából, hogy azt rövid idő 
alatt általánosan a következetesen kiépített reformatori teológiának 
tekintették. A  kettő között azonban döntő különbség van. A  refor
mátorok Isten Igéjét, mint Isten megmentő tettét, ismerték meg, 
emberi nyomorúságukkal szemben egészen új és idegen, de jelenlevő, 
a Szentlélek belső bizonyságtétele által személyessé vált élő hatal
mat. Az ortodoxia ellenben elszakította a Szentírást ettől az isteni 
pólustól és ettől a személyes feltételtől s azt önmagában kijelentés
nek állította, amiből következett, hogy a Biblia, a Könyv gépies ér
telmű isteni tekintélyt nyert s ez a tekintélye, a betű szentsége, át
származott a belőle eredt Hitvallásra is. így  a lélekkel Isten helyett 
a tan kerüli szembe s a hit helyébe a tannal szemben való értelmi 
engedelmesség.

Meg kell állapítanunk, hogy történetileg az evangéliumi keresz- 
lyénség kénytelen volt a reformáció után ortodoxiává merevülni,
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hogy az evangéliumot a tan falaival zárva körül, megvédhesse abban. 
az élet-lialál harcban, melyet ellenségei politikai és fizikai fegyverek
kel indítottak ellene. Kénytelen volt visszahúzódni a betűbe, hogy a 
lelket a jövendő számára megőrizze. E mentség után azonban rá kell 
mutatnunk arra is, hogy az ortodoxia, mint szenvedély, mint „furor 
teologicus“ , mikor nemcsak kifelé való védelem, hanem belül, egy
más közt dúló harc formájában jelenik meg, már olyan elfajulás és 
betegség, mely végzetes.

Barth-tál együtt elismerjük, hogy az. ortodoxia helyes rámutatás 
volt a, keresztyén élet objektív és emberfeletti alapjára, de vele együtt 
kell elítélnünk azt, hogy ezt az alapot tárgyilag, dologilag állította 
szembe az emberrel.

Egyet értünk lírunncrrel, aki az ortodoxia igazságát a „Verbum  
hasis est!“  érvényesítésében látja, de vele együtt valljuk, hogy Egy
ház nemcsak ott van, ahol helyesen prédikálnak, hanem ahol hisznek * 
is, és pedig nem puszta ,.igazhitüséggel“ , hanem újjászületéssel.

Ez vezet rá minket az ortodoxia egyház fogalmának bírálatára. 
Az ortodoxia Egyháza az igaz Tan Egyháza, Összes tevékenységei: 
igehirdetése, vallástanítása, pasztorációja kimerül a tan átplántálásá- 
ban és változatlan megőrzésében. Az Egyház így elszakad az élettől, 
képtelen tagjainak életét meghatározni, irányítani, betölteni. A val
lás a. „szent hely“  ügyévé válik, az élet. ettől függetlenül folyik a 
piacon és a többi köztereken, A  hit „vallássá“  lesz, a tanról való 
vallástétellé, mely mögött magánelvek és gyakorlatok érvényesülhet
nek, a, külsőleg „szent" élet álarca alatt rideg önzés és kettős morál. 
Az ortodoxia Egyházának legnagyobb hiánya az, hogy nincs missziói 
munkája, képtelen az igazi lelkigondozásra és szerelőim unkára, mert 
a lélek van benne megkötözve, amelyből ezek táplálkoznak. Az orto
doxia Egyháza végül kénytelen elzárkózni a kultúra és a társadalom 
közösségétől is. Belőle a hit és értelem, az igazság és szeretet lelki
ismereti dilemmája következik, mely tagjai életét megmérgezi. Ez 
nem Krisztus evangéliumi Egyháza, nem az isteni Kijelentés Egy
háza, tehát nem az igazi Egyház.

Az ortodoxia ellenképe a racionalizmus. Ennek az irányzatnak a 
teológiában és az Egyház életében való ural ómra. jutása nagyon neve
zetes, következményeiben nagyon szomorú fordulatot jelent a pro
testantizmus történetében. A  racionalizmust azonban nem szabad 
úgy tekinteni, mint a kérésztyénség ellenségét. Képviselői éppen 
ellenkezőleg, mint föl szabadító vitézek- jelentek meg az ortodoxia 
börtönébe zárt keresztyén igazság megmentésére. I)e nem Isten,.
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hanem az Ész nevében. A racionalizmus az ész mindenre elégséges 
hatalmában bízó, optimista irányzat. Meggyőződése az, hogy az ember, 
mint észlény, jónak teremtetett, és maga erejéből elérheti a végcélt: 
az ember boldogságát. Ezt az optimisztikus meggyőződést azonosí
totta a Jceresztyénséggel. E szerint az ember értelménél fogva szüle
tett keresztyén s mint ilyen, észszerű, nevelés által, saját erejéből, 
Megváltó és újjászületés nélkül elnövi a bűnt, amely nem egyéb fe j
letlenségnél és tudatlanságnál. Az ember belátás útján tökéletes lehet: 
hasznos, boldog, másoknak és a köznek is gyümölcsöző életet élhet. 
A  racionalizmus szerint a kereszt,vendégnek, illetve a Bibliának is ez 
a valódi tartalma és értelme. Isteni Kijelentésnek ugyanis csak azt 
szabad benne nevezni, ami észszerű. Minden egyéb jelkép, vagy régi 
tudatlanság tévedése, amit ki kell küszöbölni. A  Bibliában a józan 
erkölcsiség, a közboldogság hirdetése a lényeges. Így a racionalizmus 
mind a Szentírást, mind az erkölcsiséget megfosztotta ember feletti
ségétől és a keresztyénség egész hit-tartalmát. mégüresítette, Isten, 
lélek és halhatatlanság puszta eszmék lettek ránézve s Krisztus, a 
nagy Tanító, aki észszerű boldogságra oktatott.

Ilyen gondolatvilágban az Egyháznak, a hit szférájának, semmi 
létjogosultsága nincs. A  racionalizmus az Egyházat, mint egy tör
téneti adottságot és hagyományt, veszi tudomásul. Ez az örökölt 
forma ugyan sok meghaladott és felesleges elemmel van megterhelve, 
azonban mégis felhasználandó, mert a nép konzervativizmusa ragasz
kodik hozzá s így meg kell tartani a népnevelés keretéül és eszközéül. 
Kultuszát azonban a lehető legegyszerűbbre kell redukálni, igehirde
tését, vallástanítását, pasztorációját pedig tudatosan arra kell hasz
nálni. hogy az embereket erkölcsös, altruista életre neveljük, a józan 
közhaszon és boldogság keretében. Az Egyház tehát a rációnál izmus 
kezében ntilista erkölcsi iskolává, népnevelő intézménnyé válik, a hit 
köznapi erkölcsi szabályok halmazává, a hitből fakadó szeretet pedig 
népjóléti tevékenységgé lesz.

Világos, hogy a racionalizmusban semmiféle egyházi élettevé
kenységről nem lehet beszélni, mert amit ö csinál, az nem egyházi, 
hanem merőben emberi munka. Az Egyház, a maga szentírási, refor
mátora és hitvallása értelmében megsemmisült.

A  pietizmust úgy kell tekinteni, mint törekvést arra, hogy az 
ortodoxia léleknélkiili gépi ességét-és a racionalizmus hitetlen morali- 
zálásái megtörve, létrehozza az „élő“  keresztyén ember típusát. 
Az ortodoxiából a pietizmus elfogadja a tant a maga érintetlen egészé
ben, a racionalizmusból pedig' magáévá teszi azt a reális törekvést,
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mely a kcresztyénstíget gyakorlati jótéteményekben akarja megvalósí
tani, de ezekkel szemben, a tan átélését és a gyakorlat mgeszentelését 
követeli. E végből Isten Igéjéhez tér vissza s döntően állítja előtérbe a 
bűn emberfeletti valóságát, melyből a Megváltó kikerülhetetlen szük
ségessége és a megtérés-újjászületés nélkülözhetetlensége következik.

A pietiznms tette a legélesebb különböztetést a láthatatlan és a 
látható Egyház között, és pedig abban az értelemben, hogy a látható 
Egyház a névleges keresztyének olyan tömege, melyből a megtérésre 
fölhívó igehirdetés és a személyes megtérési bizonyságtétel által 
ki kell halászni, meg kell téríteni a láthatatlan Egyház tagjait. Ezek 
fogják aztán alkotni az újjászülöttek és a valóban hívok Gyülekezetéi. 
Ez a gyülekezet tehát csak egy kör, kiszakítva az egész, ú. n. Egyház
ból, ecclesiola, ahogy találóan nevezték. Ennélfogva az igehirdetés, 
tanítás, pasztoráeió, szcrctetmunka többé nem az Egyház tevékeny
sége, hanem a megtért és újjászületett pásztor és társasága munkája, 
a mentés, térítés szolgálatában, Nem a látható Egyház számára, 
hanem abból való kimentés a láthatatlanba, melynek valódi magva 
éppen az ecclesiola. A  pietiznms, mint Brunner helyesen mutat rá, 
elfelejtkezett arról, hogy nincs kritériumunk az igazi és látszólagos 
hívők megkülönböztetésére és hogy az újjászületést nem lehet azono
sítani egy meghatározott élménnyel, mivel szemeink elöl rejtve tör
ténik. Tegyük hozzá, hogy az újjászületést bizonyítani sem lehet egy 
szigorúan előírt életrenddel, magaviselettel és megjelenéssel, az ú. n. 
,,fekete szentséggel“ , mivel mindez képnrutatás is lehet. Az övéit 
csupán az Űr ismeri. A pietiznms törekvése teliét, szintén Brunner 
frappáns szavai szerint, annál veszélyesebb, minél közelebb van az 
igazsághoz. A pietiznms valóban „nem volt messze az Isten országá
tól“ , azonban mégse volt benne s veszélyessége abban az exkluzivitás
ban van, mellyel „Isten igaz gyermekeit“ , aza2 a saját emberi körét 
gőgösen szembeállította a „névlegesek“ Egyházával. A láthatatlan 
Egyház igazságának ez az emberi dokumentáláshoz való láncolása 
darabokra töri Krisztus Testének egységét és emberi ítélettel meg
semmisíti azt.

A  liberálizmus arra vállalkozott, hogy az előbbiek egyoldalú
ságait. és ellentéteit magasabb egységbe foglalja és feloldva, kibékítse. 
E mellett közvetíteni akart a keresztyénig és a világi kultúra között. 
Szerinte a Biblia vallásos okmány, mely elmúlt korok világnézetének 
és erkölcsi felfogásának formáiban tartalmazza a vallás benső igaz
ságát s ez az Igazság a fontos, nem a forma, melyet fel kell áldozni 
a tudományos kultúrával való összhang érdekéért. Ezzel a liberáliz-



mus elhumanizálta az evangéliumot, a kuttúrkcrcszlyénség kedvéért. 
A Kijelentés isteni igazságát eszmei és valláserkölcsi igazsággá degra
dálta, a keresztyén élet helyett annak eszméjét, az üdv helyett vallás- 
erkölcsiséget, a hit helyett elméletet, Krisztus istensége helyett vallás- 
erkölcsi hőst, megváltói műve helyett valláserkölcsi tanítást hirde
tett. A kísérlet ném sikerült, mert nem is sikerülhetett. Ezt éppen 
a liberalizmusnak az Egyházról való felfogása bizonyítja. A liberaliz
mus Egyháza világnézeti és erkölcsfilozófiái magas iskola. Az igehir
detés világnézet-tanítás, a kultusz többé-kevésbbé esztétikus keret 
ehhez i a produkcióhoz. Vallástanítása a valláserkölcsi eszmék fej lo- 
déstörténete. Pasztorációja, szer etet munkája nincs, ezek helyett egy
háztársadalmi egyletekben folyó kulturális és nemzeti eszmeterjesz
tés történik.

Ortodoxia, racionalizm us, pú t izmus, liberalizm us azok a szellem - 
történeti alapformák, melyekben a reformáció öröksége, az evangé
liumi Egyház a protestantizmus életében megjelenik s amint láttáik, 
elhajolva, torzítva, egyoldalúan, sokszor pedig teljesen semmivétéve, 
csak mint egy árnyék, jelenik meg.

A  tudományos protestáns teológia pedig ezekhez az alapformák
hoz viszonyulva; gyökeréből a reformációtól idegen talajon bonta
kozott ki.

A protestáns teológiának, mint tudománynak, Fr. Schleier- 
macher a megalapítója, egy lángeszű személyiség, aki szellemének 
bélyegét eltörülhetetlenül nyomta reá a világháborúig kibontakozott 
gazdag teológiai fejlődés egészére, főleg a német protestantizmusban, 
melytől többek között a mi magyar teológiai fejlődésünk is teljes füg
gésben volt.

Schleiermaeherben a pietisztikus kegyesség öröksége egyesül a 
filozófiai idealizmussal s ezért ő az ú. n. liberális teológia alapítója és 
legnagyobb képviselője. Döntő ténye az, hogy a teológiát va llá stu d o
mánnyá tette. A  vallás lényege szerinte nem tan és nem cselekvés, 
hanem érzés és pedig az abszolúttól való feltétlen függés kegyes 
érzelme. Ennek az érzelemnek tisztántartása a keresztyén ség és az 
Egyház feladata, lényege, melyet- azonban csak akkor teljesíthet, ha 
aláveti magát a vallástudomány irányításának, mely a vallásos em
bert elfogulatlanul vizsgálva, a képzetek, tanok és cselekvések másod
lagos burkából kitisztítja a vallásos érzést, magát s azt a tudományos 
világnézettel összhangba hozva, a kultúra tényezőjévé teszi. ő . mint 
igazi kult úr-teológus, hisz abban, hogy a vallás az ember természe
téhez tartozik, melyet a Kijelentés, Krisztus személyisége motivál,



hatásával önmagából kibontakozni és megvalósulni segít. Az Isten 
kivülünk és felettünk hangzó Igéje így Schleiermachernél egy belő
lünk, bennünk hangzó szózattá változik, Istennel azonos lényegünk 
megnyilatkozásává, mellyel szemben az érzékiségből következő bűn, 
a függésérzés tisztaságát zavaró naturális ellenhatás fokozatosan 
megszűnik. Sckleiermaeher teológiája és kegyessége nem lényegében, 
csak színezetében írásszerü, mert lényegében misztikus és filozófiai. 
Természetes tehát, hogy az Egyházat, melynek minden tevékenysé
gével szellemesen foglalkozik, nem a reformátorok és a hitvallások 
szerinti Krisztus testének látja és értékeli, hanem a kegyes kultúr- 
lelkek társaságának, amelyben az Istent és a  világot elválasztó ellen
tétek érzelmileg és világnézetileg feloldódnak. Nem hiába, hogy am
bíciója a müveit németek megnyerése volt a vallás számára, mert 
a kultfirlel keket végzetesen összetévesztette az Isten választottaí- 
val, akiket „a világ bolondjai, erőtelenei, nemtelenek megvetettjei 
és a semmik1“ közül hívott ki magának az Ür (I. Kor. I. r. 
27-—28. v.)

A  sclileiermacheri örökség a modern teológia minden irányában 
érvényesült, ami a lelkületűt és törekvést illeti s ezért az Egyház 
szempontjából egyiket sem, pl. a Ritschl és iskolája, müvét sem tekint
hetjük a reformáció örökösének. De kétségtelenül legvégzetesebb 
elhajlást, az összes előzmények konzekvens gyümölcsét kell látnunk 
a vallástörténeti és valláslélektani irányok teológiai historizmusában 
és pszieliologizrnusában, mely egyenesen és. tudatosan vetette el az 
Egyház döntő tényét és valóságát, mikor a protestantizmust elválasz
totta. és függetlenítette az evangélium Egyházától s szellemi moz
galommá és iránnyá deklarálta, melyhez képest az Egyház csak a 
vallásos élet egyik történeti, emberi formájává és jelenségévé tÖrpiil. 
kinőtt gyermekcipővé.

Ismételten kell tehát hangsúlyoznunk, hogy a protestáns teológia 
fejlődése, éppen az Egyház problémájában megnyilatkozó súlyos 
elfajulást mutat az evangéliumi és reförmátori gyökértől. Az egyet
len vigaszt csak az adja meg, hogy Isten kegyelme az Egyházban 
ennek dacára mindig ébren tartotta, legalább egyesek lelkében, azt a 
hitbeli és teológiai felelősséget, amely lehetővé tette és teszi ma is az 
éltető gyökérre való visszaforrást.

Az erre való határozott törekvés nyilvánul meg több mai teológus 
munkájában, mint pl. K. Barth, E. Brunner, E. Thurneysen, F. 
Gogarten. nálunk Tavaszt/ Sándor, Imre Lajos, Révész Imre, ~Va- 
sady Béla.

M ák k a i : A z E gyház mi&sjíiói m unkája
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Ennek a törekvésnek az ad különös jelentőseget, hogy benne a 
teológia éppen az Egyház válsága folytán jutott felelősségének és 
jelentőségének új fordulójába, önmaga revíziójának és öntudatos 
magavállalásának kegyelmi idejébe. A teológia felismerte az Egyház 
fogalmában történt, végzetes elhajlást, vállalkozott annak számba
vételére és az evangéliumi Egyház követelményének felmutatására.

A  mai teológiában az a legfontosabb felismerés a döntő, hogy 
az Egyház és á teológia problémája azonos. Azonos még pedig abban 
az értelemben, hogy a teológia az Egyház tevékenysége, osak az Egy
házban, érette és általa van s ezenkívül nincs értelme és létjoga. 
A teológia által az Egyház végzi a maga tudományos önvizsgálatát, 
az Ige mértéke alatt, Isten előtti felelősséggel, (Barik.) A teológia 
az Egyház fegyvere, mellyel a Kijelentés radikális értelmét érvénye
síti minden emberi okoskodással szemben. (Brunner.) A  teológiai 
tudománynak, mint szolgálatnak, minden részében igazodnia kell az 
Egyház kijelentett lényegéhez, melynek fölismerése és előtérbe állí
tása a kultúrprotestantizmussal szemben éppen a teológia feladata. 
fVasady.)

Ez a fordulat mindenképpen nagyon jelentőségteljes az Egy
házra nézve. Mihelyt a teológia, rájött, hogy neki kizárólag a „Kijelen
tés feltétele alatt“ , „a hiten belül“  van mondanivalója, ezzel az Egy
ház terét nevezte meg, mint amelyen belül minden problémának 
az Egyház ténye, valósága, élő személyisége ad jelentést és fon
tosságot.

Szükségszerűen következett ebből az Egyház Kijelentés-beli fogal
mának helyreállítása s ezzel a reformátora teológiához való vissza
kapcsolódás. Az eddigi teológia históriai, pszichológiai, kul túrfii o- 
zófiai meghatározásai után most egyszerre ismét Isten Igéjének és a 
hitvallásoknak tanítását látjuk előtérbe kerülni az Egyház lényege 
felöl.

így Barik az egyházi közösségnek minden mással szemben való 
sajátosságát és célkitűzésének különlegességét emeli ki a „szent“ és 
„közönséges“ jellemvonásokban. Az Egyház „a szentek közössége“ . 
Krisztus országa az átmeneti időben, mely a mennybemeneteltől a 
második eljövetelig tart. Az Egyház, mint ilyen, alkalom és tér a 
megtérésre, a hitre, a tanúbizonyság hatalmi köre és harctere. 
Feladata és élete alapításából folyik és attól el nem választható. 
Küldetését az evangélium hirdetése és a sakra ment uniók kiszolgál
tatása által végzi, minden egyél) teendője ebből fakad, de ezzel egy 
sem egyenrangú. Az igaz Egyháznak egyedül Isten az ismerője és



a bírája, de a látható Egyháznak a kegyelemben való bizalommal 
kell elébe járulnia. A  nii Egyházunk hitvallásos, ezért vannak „egy
házak“ , melyeket kénytelen hamisaknak tartani. Az Ige szolgálatára 
egyedül az Egyháznak van mandátuma, legitimációja, az igehirdetői 
szolgálat ennélfogva az Egyház hivatala.

Brunner szerint az Egyház a hit Egyháza, mely a. hivőknek 
látható s csak a hitetleneknek láthatatlan, viszont van egy látszat
egyház is, mely az egy igazinak torzképe. Az Egyház Jézus Krisz
tus jelenléte Igéjében és szellemében. A tömeghitetlenség és a 
belső bizonytalanság szekularizációja az Egyház elé a mozgósítás, 
a misszió parancsát állítja.

Amint e pár rámutatás igazolja, napjainkban ismét elérkeztünk, 
a protestáns teológia oly hosszú és reménytelennek látszó kitérése v 
után, az Egyház valódi lényegének felismeréséhez s ebből következő
leg az Egyház életének is megújhodását kell remélnünk.
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9. Az Egyház a magyar református egyházi törvényekben

Miután az ország szétszakíthatott, az addig egységes magyar 
református Egyház is részekre vált, melyek az új állami kötelékek
ben kényszerítve lettek külön szervezkedni. A magyar református- 
ság törzse és nagy többsége a Magyarországi Református Egyházban 
él, utána legnagyobb a Romániai Magyar Református Egyház. Ezen
kívül a Csehszlovákiában és Jugoszláviában élő magyar reformátusok 
is külön szervezkedett egyházakban élnek, bár ezek már nem csak 
magyar tagokból állanak. Magyar református gyülekezetek nagyobb 
számmal vannak még Amerikában.

A Magyarországi Református Egyház legújabb törvényeit kilenc 
te.-ben az 1928 május 8-áu. megnyílt negyedik budapesti országos 
zsinat alkotta, A törvénykönyv 1933 október 31-én kormányzói jóvá
hagyást és megerősítést nyert.

Miután itt nem az a célunk, hogy e törvénycikkeket részleteikben 
vegyük vizsgálat alá, hanem hogy az Egyház lényegére és élettevé
kenységeire jellemző vonásokat emeljük k,i belőlük, azért csak azokra 
a rendelkezésekre utalunk, melyek ebből a szempontból fontosak.

Az I. te. 1. §-a mindjárt a legfontosabb, mert ebben foglaltatik 
a Magyarországi Református Egyház meghatározása. Míg az ezelőtt 
érvényben volt egyházi törvény lényegi meghatározással nem fog
lalkozott,. addig a mostani, ebben a §-ában a M. 0. R. E.-t „Jézus
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Krisztus közönséges anyaszentegyházának egyik része“ -ként tekinti 
és vallja. Ezzel a törvény korszakos jelentőségű deklarációt tett, 
mely a régebbi, tisztán jogi és keletkezési idejének liberális szelle
mét tükröző szabályt túllépve, azt jelenti, hogy ez a földi alakulat 
önmagára kötelező ismérvekül vallja a Krisztus láthatatlan, igaz 
Egyházának alkotó jegyeit. .Ehhez csatlakozik a következő meghatá
rozás: „magában foglalja a Magyarország területén levő református 
keresztyén egyházközségeket“ . A  régi törvényben az „összes“ refor
mátus egyházközségeket, de a „keresztyén'1 jelző nélkül. Ez a jelző 
itt helyesen mutat arra, hogy az egyházközség a „gyülekezet“  jogi
lag szervezett alakja, tehát, lényege a Krisztus által rendelt alakulás. 
Először szerepel a törvényben, az idők jeleként, a más országokban 
levő református egyházakkal való hitbeli és lelki kapcsolat, továbbá 
a más országokban élő magyar református egyházakkal való ,„egy 
lelki közösség“ .

A  2. §. szintén új és szintén döntő jelentőségű, mert ebben van 
lefektetve a hitvallási alap, ami a régi törvényben teljesen hiányzott. 
.V M. 0 . R. E. a Szentírás alapján és elfogadott hitvallásai, úgymint 
a Második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté értelmében egye 
dűli fejének az Űr Jézus Krisztust ismeri és magát zsinatpresbiteri 
elvek szerint kormányozza. A  régi törvényben csak az utolsó részlet 
van meg, azzal, hogy „igazgatja és kormányozza magát“ . Azonban 
az igazgatás külön megemlítése felesleges és helytelen is, mert csak 
a kormányzás zsinatpresbiteri, az igazgatás ellenben tisztviselők és 
hivatalok útján történik. Ennél fontosabb azonban az, hogy a § a hit
vallási alap deklarálását az „és“ szó által összekapcsolja a kormány
zás formáját megállapító rendelkezéssel, ami nagyon helyes és szük
séges ránmtatás arra, hogy a zsinatpresbiteri kormányzás éppen 
abból következik, hogy az Egyház egyedüli feje Krisztus és így a 
kormányzás apostoli módon nem más, mint a Fej parancsának enge
delmes teljesítése.

A 3. §., a régi törvénnyel megegyezően, az egyházi iskoláknak 
az Egyház testéhez való tartozását állapítja meg. Bár a jogszabály 
nem fejezi ki, természetesen azt kell értenünk alatta, hogy az Egy
ház „teste“  nem csupán a jogi szervezet, hanem a „lelki test“ és első
sorban az, minélfogva az egyházi iskolák evangéliumi szellemű és 
hitvallásos intézmények s csakis mint ilyenek, képezik az Egyház 
tevékenységének terét és módját.

Alapvető fontosságúak a 22. és a 64— 78. §§., melyek az egyház- 
község (szervezett gyülekezet) és a presbitérium (apostoli kormány



zat) feladatait-, hatáskörét írják elő. Ezekben van meghatározva, 
alapformáiban, az Egyház hatalmának értelme, a tanítói, bírói és 
kormányzói munkában. (Lásd előbb, Kálvinnál.)

Az egyháztag kötelességeit és jogait a 27—28. §§. írják elő.
Egészen új és történelmi fontosságú a III. tc„ az Egyház misz- 

sziói munkájáról, melyben Egyházunk a missziót, mint saját tevé
kenységét ismerte és vállalta fel s amely te.-kel a maga helyén rész
letesen fogunk foglalkozni.

A magyar országos református közalapról szóló V ili., és az 
országos református lelkészi nyugdíjintézetről szóló IX . te.-ek fon
tosságát az adja meg, hogy ezek nem csupán jogszabállyal alkotott 
jóléti intézmények, hanem az Egyház egyetemének Isten Igéje sze
rinti szeretetintézményei, melyekről szintén részletesebben fogunk 
szólam az intézményes szeretetni unkásság tárgyalásánál.

Meg kell még említenünk az egyházi törvénykezésről rendelkező 
VI. fc.-et, és pedig azért, mert ez is az Igére, közelebbről a kulcsok 
hatalmára épül fel, tehát öntudatosan hitvallási jellegű. Meg kell 
azonban állapítanunk azt, hogy az tgyházf egy elem és az egyházi 
törvénykezés kapcsolata, folyamatossága, viszonyuk határozott tisz
tázása a törvénycikkben nem nyer pontos és kimerítő szabályozást, 
{46. §. B.)

Mindezekből azonban kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy 
legutóbbi egyházi törvényhozásunkat a megelőzőtől egész világ vá
lasztja el, valóban és éppen az a különbség, ami a pusztán világi-jogi 
és a Kijelentés-hitbeli szférák közt fennáll. Egyházunk tehát hatá
rozott fordulatot tett a maga igazi lényege felé.

A Romániai Magyar Református Egyház ezideig még csak az 
1. íc.-et alkotta meg 1932. évi zsinatán, az Egyház alkotmányáról, 
szervezetéről és kormányzatáról. Ebben is kidomborodik ugyanaz a 
határozott fordulat a hitvalló Egyház felé, mint a magyarországiban.

Az 1. §. lényegében egyezik a magyarországival, azonban rész
letesebb és sokoldalúbb, amit a kisebbségi sorsban élő Egyház körül
ményei indokolnak. Történelmi nevét az 1653-i Approbata Constitu- 
tio-ra viszi vissza, államjogi helyzetét a román kultusztörvényre is 
támaszt ja. Alkotó tagjai gyanánt nem egyenesen az egyházközségeket 
nevezi meg, hanem „a református vallást követő összes egyháztagokat, 
akik Románia területén egyházközségekbe vannak szervezve“ . Ennek 
oka, az, hogy minden egyháztag be van szervezve valamely egy ház
községbe, de közülük igen sokan szórványban élnek, voltaképpen 
távol az egyházközségtől, idegen fajú és felekezetű tömegek között.
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Egyházukhoz való tartozásuk törvényes biztosítására tehát ez a fogal
mazás látszott célravezetőnek. Más református Egyházukkal való 
hitbeli, lelki közösségét a magyarországihoz hasonlóan deklarálja.

Ami a hitvallási alapot illeti, precízebben hangzik a magyar
országi fogalmazásnál, amennyiben nem azt mondja, hogy a hitvallások 
„értelmében“ ismeri fejének Krisztust, hanem hogy a hitvallásokat 
egyenesen „hitének kifejezőjéül fogadja el“ , ami a Fej kétségtelen 
uralma mellett minden más, hitbeli kérdésre is kiterjedő meghatározás.

Az 1. §. történelmi biztosítékok és szabályozók felsorolásával 
végződik, 1564-ig, az erdélyi református egyház alapításáig vissza
menőleg, a fent említett indokból.

Fontos a 2. amely az Egyház egyetemét alkotó két egyház- 
kerület: az erdélyi és a királyitágómelléki hagyományos kormányzati 
és szervezeti különbségeit fenntartja.

A 3. §. az ottani viszonyok között egyike a legdöntőbbnek, mert 
nemcsak az egyházi iskolákra, hanem « népnevelési, missziói, jótékony- 
sági intézményekre és az egyházi egyesületekre nézve is kimondja, hogy 
lényeges kapcsolatban állanak a vallás szabad gyakorlásának jogával, 
hogy az Egyház önfenntartásának eszközei és mindenestől az Egy
ház testéhez tartoznak, egyházi hatóságok által kormányozva, igaz
gatva és felügyelve.

A  lelkész kötelességeiről szóló 37. §. sokkal részletesebb a magyar- 
országinál, főleg a misszión munka felsorolásában, ami nemcsak a lel
kész kötelességeinek részletezése érdekében, hanem e munkák törvé
nyessége és védelme céljából is történik, az államhatalom és hatósá
gok irányában.

Eltér a magyarországi alkotmánytól az Erdélyben hagyományos 
egyházmegyei és egyházkerületi tanácsok rendszerének felállítása és 
főleg széleskörű hatósága, továbbá az Egyház tisztviselőinek a sza
bad egyesületekbe tömörödési: kizáró Értekezleteinek statuálása. 
(114., 117— 119., 143— 144., 145., 147— 150., 182. §§.)

A Romániai Magyar Református Egyház nem állítja be a Kon- 
vent-et, hanem e helyett a zsinati állandó bizottságéi létesíti a te. 
175— 181. §§-val, azonban ennek hatásköre távolról sem olyan nagy, 
mint a magyarországi Konventé s inkább csak a két egyházkerület 
közös érdekéinek kifelé való képviseletére irányul.

A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, melynek magyar 
tagjai csak az egyik, bár többségi részét alkotják, Alkotmányát, 
királyi jóváhagyással, 1933 május 11-én jelenítette meg. Nevezetes 
az 1. §-‘á, mely szerint az Egyházat maguk a hívek alkotják, akár
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szervezett egyházközségekben élnek, akár nem. Ez a meghatározás, 
az előbbiekhez viszonyítva, a legfágabbkörű s legjobban megközelíti 
a „gyülekezet“ fogalmát, indoka az adott helyzetben is kézenfekvő.

A  2, §. a hit vallási alapot szintén kiszélesíti, mert a Szentírás 
és hitvallások mellett felsorolja az Apostoli hitvallást és a kardinális 
zsinatok tételeit is. Igen érdekes, hogy ami sem a magyarországi, 
sem a romániai Egyházban biztosítva nincs, itt az országos Egyház 
maga is önkormányzati testület, míg máshol csak az egyházközség, 
egyházmegye és egyházkerület, de az Egyház egésze nem. (10. §.) 
A 32. §. törvénybe iktatja a diakonátust, mint az egyházközségnek 
a presbitériumtól elkülönített szervét. A 40. §■ elrendeli, hogy a lel
készek a hitvallást írják alá. A 69. §. kimondja, hogy a püspök nem 
élethossziglan, hanem csak tíz évre választatik. A 94—95. §§. az 
rgyh önfegyelemnek és bíráskodásnak, a többiekénél radikálisabb 
statüálói.

Amint ezekből is látszik, ez a kiesi Egyház, felhasználva éppen 
kicsiségének előnyeit, a nagyobbaknál határozottabb és elszántaid) 
lépéseket tett a lelki Egyházhoz való igazodás felé.

De mindent összevéve is, meg kell állapítanunk, hogy a Magyar 
Református Egyház, bárhol éljenek is részei, tudott olvasni az „idők 
jeleiből" s a nagy emberválság idején orcáját ama Láthatatlan, de 
élő Egyház felé fordította, honnan egyedül várhatja látható életének 
megújulását is.
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MÁSODIK FEJEZET

AZ EGYHÁZ ÉLETE

1. Az Egyház keletkezése, lelki feltétele, életformája

Az Egyháznak a protestáns teológiában előállott fogalmi eltor
zulásainál rámutattunk arra a legvégzetesebb elhajlásra, mely a pro
testantizmust függetlenítette az Egyháztól. A  vallástörténeti szem
lélet legkiválóbb képviselője, E. Tróélfsch, egyenesen megkülönböz
teti egymástól az ó- és újprotestantizmust. Az óprotestantizmus a 
XVI. és XVII, századok protestantizmusa volt, melynek jellegét 
egyházi mivolta adta meg. Ezzel szemben a X V III. és X IX . századok 
újprotestetniizmusa egyházmentes, magát általános szellemi és világ
nézeti mozgalomnak tartja s abban a meggyőződésben él, hogy a 
reformáció is ez volt és így nem az egyházi életben, hanem a szabad 
szellemi irányzatban, kell a reformáció igazi örökségét látni. Ebből 
az következik, hogy az Egyház nem a hit tárgya és valósága, hanem 
egy történeti-társadalmi organizáció, melyet emberek által alkotott 
jogszabályok tartanak össze és biztosítanak. Minthogy ez a felfogás 
a protestáns közvéleményben általánosan elterjedt, az eredeti értelmű 
egyházi Öntudat világszerte elhalványodott, sőt igen széles körben 
egyenesen megsemmisült.

Nemcsak egyes teológusok felismerése, hanem a világháború 
utáni nagy sorsváltozások és a mind fenyegetőbb ember válság hatot
tak oda, hogy eimek a felfogásnak tarthatatlanságát maga a protes
táns keresztyén társadalom is belássa s megkezdődjék úgy a. tudo
mányos teológiai, mint a gyakorlati egyházi élőt visszatérése a hűt
lenül elhagyott eredeti és valódi alaphoz: a reformátori teológiához 
és Egyházhoz.

A megújult evangéliumi keresztyén öntudat mindenekelőtt azt 
a történeti igazságot érvényesíti, hogy a reformáció nem az emberi 
szellemi élet, de nem is a vallásosság, sőt nem is a keresztyén vallás, 
hanem az Egyház reformációja volt. A  reformátorok az Egyház 
„helyreállításáért" küzdöttek. A  protestantizmus, amint Barik
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mondja, nem az Egyház ellen, hanem az Egyházért tiltakozott. Ennek 
a. tiltakozásnak az Egyházon kívül nem is lett volna értelme, refor- 
mátori értelemben tiltakozni csak az Egyházban lehet. Ezért- is 
ragaszkodtak a reformátorok az Egyház JcatolicitásáhoZ, nem mint 
egyoldalúan értelmezett adottsághoz, hanem mint köteleztetéshez, 
ígérethez, isteni parancshoz. A  reformáció és így a protestantizmus 
is, nem az emberi ész vagy akarat, hanem a hit dolga volt és újra 
azzá kell lennie. Ennek felismerése azonban magával hozza és tény
leg magával is hozta már több helyen azt. a másik meglátást is, hogy 
ha a protestantizmus hitbeli, egyházi valóság, akkor maga az Egyház 
is csak Egyház Tehet s nem kulturális, szociális, politikai szervezet 
egy szellemi törekvés szolgálatában.

Az az Igazság, hogy az Egyház: Egyház, teljesen megváltoztatja 
a keletkezéséről, lelki feltételéről és életformájáról való racionális 
emberi vélekedést-.

1. Az Egyház örök keletkezési típusát a Márk ev. 3. r. 13— IS, 
n.-ben találjuk meg, ahol Krisztus magához szólítja a sokaságból 
azokat, akiket akar vala és azok hozzámennek. A választás, amely 
ezúttal példaképpen tizenkét emberre szól, azért történik, hogy a. 
választottak vele legyenek és hogy azután kiküldje őket prédikálni, 
hatalmat adván nekik egyúttal a gyógyításra és ördögűzésre is. 
Ebben a- választásban és annak céljában előttünk áll az Egyház ala
pításának .előrevetett képe, a keletkezés tipikus példája. Az Egyház 
Istennek a, Krisztusban való szuverén megszólító és elválasztó aka
ratából létesül, lényege a választottaknak Krisztussal való életközös
sége, amiből következik az Egyháznak, tagjai által való igehirdetési 
és missziói munkája.

Az- Egyházat, keletkezése szempontjából nevezzük Coetus eke- 
torum-nak, a választottak gyülekezetének, amivel éppen azt fejezzük 
ki, hogy az Egyház nem emberi, hanem isteni eredetű.

Az electio (klézis) alapvető és döntő ténye nyer kifejezést az 
Egyház újtestamentumi nevében, az ecclesia-bán.

Az Egyház ezek szerint, úgy jön létre, hogy Isten, a maga örök 
kegyelmi végzése folytán lelkeket hív ki a. világból és pedig az ellen
séges, bűnös, kárhozatraméltó világból egy teljesen, sajátosan más, 
új életközösségbe, mely a világgal szemben természetfeletti és 
mennyei (pneumatikus és eschatologikus). A kiválasztás és elhívás 
Isten második vüágteremtői müvének csak saját akaratából származó 
kezdeményezése (II. Kor. 4. r. 6. v.), mely által „új eget és új földet" 
teremt: az Egyházéit. Azok, akiket Isten így megmentett a „gonosz



világból“ , többé nem ahhoz, hanem az új rendhíz tartoznak, maguk 
is „új teremtés“ -só lettek és Krisztusban a- klétoi hagioi, a kihívott 
szentek közösségét alkotják, ami az Egyház.

2. Az Egyház örök lelki feltételét a Máté ev. 16. r. lő— 19. t’.-bŐl 
ismerjük meg, ahol Krisztus az Egyház lelkiségét minden „test és 
vér“ ellenében véglegesen kijelenti és pedig azáltal, hogy Egyházát 
a hit kősziklájára alapítja és a hitből fakadó bizonyságtételnek adja 
a. megnyitás és kizárás, az oldás és kötés hatalmát. Ugyanitt világosan 
megtanít arra, hogy a. hit nem emberi képesség, hanem mint a 
Mennyei Atya ajándéka, maga is Kijelentés.

A z Egyház tehát nem egyes kiválasztottaké., hanem a hívők való
ságos egysége Krisztussal, aki által és akiben hisznek s mint tagok, 
benne egymással valóságos egységben élnek.

Az Egyházat, a maga lelki feltételének szempontja alatt nevez
zük Corpits Christi-nek, Krisztus Testének. Ez a Corpus misticum, 
Titokzatos test egyedül az Ige és a Szentlélek által jöhet létre, vagyis 
a Kijelentést a belső bizonyságtétel folytán elsajátító hit által. Akik 
ennek tagjai, azok Krisztussal, mint Fejjel és egymással, mint test
részekkel, valóságos egységben vannak összeforrva.

Az Egyház ennélfogva lelki test, lényegében láthatatlan. Azok 
a külső jegyek, határozmányok és eszközök, melyek látható életében 
megjelennek, már a lelki test érzéki vetületűi s mivel nem biztos, 
hogy' mögöttük mindig ott van a lelki valóság, önmagukban tt«ii is 
bizonyítékai az Egyház megléteiének. Viszont a tényleg élő Egyház 
mindig megalkotja a maga világbaterjeszkedő külső formáit és esz
közeit, ezért az sem állja meg a helyét, ha ezek láttán megtagadjuk 
az igaz Egyház jelenlétét. A valóságos igazság az, hogy ha a külsők 
mögött ott van az őket teremtő lelki test, akkor azok gyümölcsöző és 
helyes eszközök, egyébként haszontalan semmiségek.

Mikor tehát, az Egyházat Krisztus testének nevezzük, nem a lát
hatatlan Űr látható testéről beszélünk, mint. emberi hivatalok, intéz
mények, szervezet összességéről, mert a „test“ maga is lelki, láthatat
lan. Krisztus teste, az Egyház, ebben a lelkiségében azt jelenti, hogy 
Krisztus az Egyházban él, mint őt élő, tanúsító, megvalósító lelkek 
közösségében. így mondhatjuk azt, hogy' Egyház nélkül, Egyházon 
kívül Krisztus nem élő és ható valóság, vagy pozitíve: Krisztus csak 
a maga tagjainak és azok által éléi és ható valóság, tehát csak az 
Egyházban található meg.

Viszont éppen így kell mondanunk azt is, hogy Krisztus tagjai 
sehol máshol nem lehetünk, csak az Egyházban. Senki sem lehet
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keresztyén elkülönítve, a maga számlájára. Először is azért, mert 
Jézus Krisztus tegnap ás ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid. 13. r, 
8. v.) Nem külön tulajdona, zsákmánya senkinek, övéi ugyanúgy 
ismerik és szolgálják öt mindig és mindenütt, mert ő a találkozás és 
egység Lelke, Ura. Másodszor azért, mert esak vakmerő felfuvalko- 
dottság kérkedhetík azzal, hogy ö elszigetelve, egyedül is képes 
az egész Krisztust élni, képviselni. Krisztust, a mérhetetlen energia- 
forrást csak az egész organizmus szolgálhatja s az egyén ebben csak 
egy mozzanat lehet. (I. Kor. 12. r.) Harmadszor azért, mert Krisztus 
célja valóságos imperium, Isten Országa. Már pedig senki sem 
ország Önmagában. iYz Egyház viszont modellje és valóságos magva 
Isten Országának. (V. ö.: Efez. 1. r. 17—23. v.)

3. Az Egyház életformájára nézve a Máté ev. 18. r. 15—20. 
■n.-eit kell döntőnek tekintenünk, melyek kétségtelenné teszik, hogy 
az Egyház Krisztus rendelése szerint kizárólag a gyülekezet for
májában élhet, mely Krisztus jelenlétének feltétele és ezzel az 
Egyház titkának értelme is. Az Egyházat, mint életformát, Com- 
munio ékíncfontm-nak, a szentek egy ességének nevezzük. Ez a 
gyülekezet lényege. A Krisztus által kijelentett üdvnek közös bir
toklása és az abban való közös részvétel. Azután személyes szcretet- 
közösség, Isten gyermekeinek testvérisége.

Az Egyház, mint gyülekezet: Isten Fiának élete az istenfiák 
közösségében, melyben a tagok Krisztus „kenetének“ részesei lettek 
(Heidl. Káté 32.), választott nemzetséggé, királyi papsággá, szent 
nemzetté, megtartásra való néppé. (I. Péter 2. r. 9. v.)

Ebből azonban az is világos, hogy gyülekezet, Egyház csalt ott 
van, ahol Krisztus uralkodik. A gyülekezet az ö „hatalmának és 
jelenlétének“  bizonysága, (II. Péter 1. r. 16. v.)

Ez a bizonyságtétel élet és nem gyakorlat. Gyakorlatok soha 
sem helyettesíthetik benne az életet.

A gyülekezeti életforma éppen arra való, hogy az Egyház 
élhesse a Krisztust, az evangéliumot.

2. Egyház, felekezet, világkeresztyénség, szekta

1. A  hitható, földi Egyház az igaz, láthatatlan Egyháznak bele- 
terjedése a világba, tehát ugyanaz, a láthatatlan állandó ítélete 
alatt. Ezért nincs két Egyház, hanem csalt egy, Krisztus valóságos, 
igaz Egyháza, a Coetus electorum, Oorpus Christi, Communio



sanctoriim. Mi ezután is mindig erről az egyetlenről beszélünk, 
mert ami a földi Egyházban ezzel ellenkezik, az Önmagában hordja 
ítéletét és végzetét.

Az Egyházról vallott hitünkből azonban egyenesen következik, 
hogy elismerjük a keresztyén felekezetek léi jogosultságát annyiban, 
amennyiben ezek őszinte törekvést testesítenek meg a, különböző 
típusú, származású, körülményi! és neveltségü telkeknek Isten 
Országába való vezetésére.

Ez az álláspontunk a világ szerint hátrányt jelent számunkra 
s a sajnosán jelentkező felekezeti harcban már előre kedvezőtlenebb 
helyzetet jelöl ki részünkre, mindazáltal hisszük, hogy igazunk és 
végre győzelmünk is ebben az evangéliumi felfogásban van letéve.

Elismerjük tehát, hogy a saját híveire nézve minden keresztyén 
felekezetű# elégséges lelki hatalma és megfelelő eszközei vannak 
az üdvösségre vezetéshez. De csakis ehhez, mert. a statisztikára való 
dolgozást, a világi hatalomra törést, a mellékcélokat szolgáló és 
másokat méltatlan eszközökkel háborgató propagandát, bárhol üsse 
is fel a fejét, teljes mértékben elítéljük.

Az első állásfoglalásból következik, hogy ha különböző feleke
zetek létezhetnek, akkor a felekezetek össze működése is lehetséges, 
szükséges, jogosult feladat. Különösen az ma, amikor az Egyházat 
a külső és belső hitetlenség hatalmasan megszervezett, nyilt erősza
kossággal támadó és alattomosan bomlasztó rohamai ostromolják. 
Azonban felekezeti összemüködés csak egyetlen alapon lehetséges: 
a kegyelmi ajándékok kölcsönös megbecsülése és a lelkűiét azonos
ságának elismerése alapján. Hangsúlyoznunk kell azért, hogy ez az 
összemüködés semmiféle megalkuvás árán nem jöhet létre. íg y  részünk
ről nem lehet, az elvtelen, lanyha vallási liberalizmus ízetlen gyü
mölcse, melynek ú, n. türelmessége nem a hit tiszteletéből, hanem 
minden hit iránti közönyösségből fakad. Éppen ez volt a magyar 
reformátusság életének a múltban legnagyobb átka és bűne s az a 
felekezeti béke, ami ebből származott, azt mutatta, hogy nem ismer
jük igazán sem a magunk, sem a más hitét s hogy számunkra 
mindegyik egyformán semmitmondó.

Kétségtelen tehát, hogy a református Egyház, éppen a feleke
zeti béke és együttműködés érdekében, csakis a legerőteljesebb, leg
határozottabb és megalkuvás nélküli hit vallásos öntudat alapján 
állhat és élhet.

A  református lelkűknek Isten iránti alázatos hálával és az Urban 
való diesekedéssel kell vállániok saját hitüket, mindenütt és min-
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Jenben. Csak a magáéhoz való törhetetlen ragaszkodás lehet kész 
arra, hogy a máséban is felismerje Isten gondolatát és ajándékát, 
hogy tisztelje azt a hivatást, melyet más nem tölthet he.

A  felekezeti kérdésben két végletet kell elítélni és elkerülni: 
a közönyös türelmet és az Istent meglopni, korlátozni akaró vak 
elfogultságot. Az igazság e kettő felett van: a magunk hitének bol
dog erejében teljes testvéri készséggel sietni oda, ahova Krisztus a sze
retet munkájára hív, tekintet nélkül felekezetre és minden egyébre.

A Krisztus nagy ügyében, az evangélium szolgálatában a sze
letet. által lehet és kell is találkozniok a keresztyén felekezeteknek.

2. Itt azonban felvetődik a nagy kérdés: befejezettnek kell 
tehát tekintenünk az Egyház reformációját? A  felekezeti meggyő
ződés természetszerűit vallja, hogy az ő hite az igazi. Lehetséges 
azonban egy evangéliumi felfogás is, amely mindegyik felekezetet 
eszköznek, módnak tekinti az egyetlen és igaz Egyház megvalósí
tására. E két álláspont és meggyőződés az emberi viszonylatok közt 
állandó feszültségben van egymással.

E feszültség feloldására a következő szempontokat kell érvé
nyesítenünk: 1. Elvben és reménységben csak a saját hitvallásunkat 
tarthatjuk igaznak, történetileg, időileg azonban más is alkalmas 
lehet az igazságra való nevelésre, 2. A lelkek megnyerésében, a térí
tésben minden erőszak és méltatlan anyagi eszköz elítélendő és mel
lőzendő, írlint evangéliumellenes, de a tiszta szándékú lelki és szel
lemi propaganda feltétlen kötelesség. 3, A reformációt először saját 
Egyházunk névleges tagjain kell végrehajtanunk. A  reformációt 
azonban nem vitatni, hanem élni Ítéli és bízni abban, hogy ez az élet 
hatni fog mások megnyerésére is. 4. Miután nem az a fontos, hogy 
mi győzzünk, hanem hogy Krisztus, csak evangéliumi fegyverekkel 
szabad harcolni a lelkekért', a saját testünkben is. 5. A  reformáció 
lényege, a tiltakozás minden ellen, ami nem Isten rendelése és érvé
nyesítése mindannak, amit Ő akar, saját körünkben teljes és sér
tetlen érvényében áll fenn s kifelé akkor lesz aktuális, mikor belül 
nem lesz több névleges református keresztyén, hanem csak valódi. 
Ezt nem lehet erőltetni, siettetni, ezt remélni, ezért imádkozni és 
dolgozni kell.

3. A világkeresstyénség nagy szolidaritása különösen napjaink
ban fontos és megvalósulásáért Egyházunk közösségében állandóan 
munkálkodnunk kell. Ez a szolidaritás a protestáns egyházak között 
ma már komoly lépésekkel indult megvalósulási útjára. Itt nem 
szervezeti, hatalmi, még csak nem is hitvallási, vagy kultuszi uni
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formizálás az, amiben reménykednünk s amire törekednünk kell. 
A lélek, a szolgálat egysége a fontos. Az Egyház missziói munkája 
inképpen az, amelynek területén már eddig is szép sikerrel bonta
kozott ki egy olyan vi!ágközösség, amely a sajátosságok tisztelete 
mellett is érvényesíteni tudja az evangélium egységét. A  világ- 
szolidaritáson Imiül szorosabb szövetséget alkotnak a bitben közös, 
de különböző országokban élő testvéregyházak. (Például a Pres
biteri Egyházak Világszövetsége.) Ezek a habom utáni nagy 
nyomorúság idején a mi Egyházunk iránt is sok szeretettel, jótéte
ménnyel voltak. A  fontos azonban az, hogy a testvéri kötelékben 
nem a sebek mutogatása, a világi érdekek támogatása és a kére
getés legyen a célunk, fianem Krisztus általi önerőnk, értékünk, 
munkánk felmutatása, az egymás hite által való épülésre.

4. A szekta nem felekezet, nem Egyház, hanem a keresztyénség 
Történeti fejlődéséből magát kiszakított, azzal szembehelyezkedő 
mozgalom és alakulat. Lehetséges, bőgj' nálunk szekta az olyan 
nevet viselő alakulás is, amely máshol Egyház, felekezet. A szekta 
mivoltát tehát nem a sokszor esetleges és meg sem felelő név dönti el, 
hanem a történeti Egyházzal való ellentétessége. A  szekta mindig 
tört énei emeli ene s és ezzel együtt kultúraelUnes alakulás. Lényegé
hez tartozik, hogy magát a „szentek“ társaságának tartja, szemben 
az Egyházzal. Önmagának igényli a Szentírás hiteles magyará
zatát s ebben minden jelenséget valamely titokzatos eseménnyel, 
többnyire a. világ végével kapcsol össze, főgondja az „idők jeleinek“ 
megfejtése, melynek alapján világkatasztrófákat dátumra jövendöl 
meg. A megtértségnek, szentségnek külső jeleit és formaságait köve
teli meg. A szekta erős vallásos ösztönzésű, élénk erkölcsi törekvésű, 
de értelmileg homályos és érzelmileg túlfűtött egyének között, hódít.

Az Egjdiáz ás a szekta közt békesség nem lehet. Elítélünk 
azonban a szekta ellen alkalmazott minden erőszakot, egyrészt az 
evangélium szellemében, másrészt mint rossz taktikát is, mely az 
üldözöttségben kiválasztottságot, mártírságot élvező lelkületet 
támaszt és a szektát csalt erősíti. Egyházi szempontból a szekta ellen 
az egyetlen orvosság az életerős gyülekezeti közösség és annak ön
tudatos bizonyságtétele, szeri tat munkája. A  gyakorlati példák is 
mutatják, hogj' a szekta olyan mértékben esik vissza, amilyen mér
tékben az Egyház belső élete erősödik. Aranyszabály az, bőgj' a szek- 
táskodókkal vitatkozni nem szabad, hanem saját .gyülekezetünk tag
jainak hitbeli öntudatosságát kell úgy érlelnünk, bőgj- a hamis tudo
mánnyal szemben immunisokká legyenek.



3. Egyház, Állam, Nemzet

1, Az Egyház isteni alapítójától, az Űr Jézus Krisztustól vette 
a parancsot: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, 
ami az Istené. (Luk. ev. 20. r. 25. v.) Fái apostol azt tanítja, hogy 
az állam rendje és hatalma Istentől való s rendelte, hogy minden 
lélek engedelmeskedjék neki. (Hóm. 13. r. 1— 7. v.) Az Egyház tör
ténete bizonyítja, hogy a csendes, munkás életet folytató, a hitből 
fakadó szeretetet gyakorló keresztyénség az államhatalom rendjének, 
békéjének, a kultúra virágzásának mindig a legfőbb biztosítéka és 
tartóoszlopa volt. Az Egyház, lényege szerint, soha sem volt és 
soha sem lehet államellenes. Valahányszor az állam keresztyén- 
ellenes volt, az Egyház nem forradalmi tényekkel felelt erre, hanem 
a türelmes szenvedés vértjét övezve fél, várta a jobb megértést» 
tudván, hogy az állam a keresztyénség üldözésével botor munkába 
fogott, mely sajátmaga csődjére vezetne.

2, Az Egyháznak bármely jogrendben, államformában ugyanaz 
a szerepe van: képviseli és védi az emberi lélek örökkévaló érdekeit. 
Ezt a szerepét az állam magatartása, szerint vagy csendes támoga
tással, vagy szenvedései által való állhatatos tiltakozással tölti be. 
Forradalmi vagy egyáltalában politikai fegyverek alkalmazására 
se nem jogosított, se nem kötelezett, se nem alkalmas.

3, Az Egyház az evangélium letéteményese. Az evangélium 
csakis az egyes emberi személyiségek megszentelődésén át lesz való
ságos életté a földön. Az Istenfiak. akik teljesen Isten kezében van
nak és a világtól szabadok, hivatottak megteremteni a lelkek szere- 
tetközösségét, az Isten Országát. Ez a közösség, mint szellemi való
ság, csakis a Krisztusnak meghódolt egyéniségek hitbeli kapcsoló
dása útján haladhat előre a megvalósulás felé s ezért az Egyház 
önmagában nem (üköt jogrendet, államformát, hanem az állam által 
civilizált, szervezett emberiség lelki életében lépésről-lépésre mun
kálkodik a végső cél felé, az összes lelkek áthatása folytán meg
valósuló Isten Országa felé, melyben a jog, törvény, társadalmi kor
látozottság a szeretet hatalmának szabad törvénye által önmagától 
feleslegessé válik. Az Egyház szempontjából tehát az államnak az 
a jelentősége, hogy a törvény erejénél fogva és annak hatalma által 
nevelömester a Krisztusra. Bármely államforma vagy tényleges 
államhatalom keresztyéni megítélésének egyetlen mértéke az, hogy 
civilizáló, szervező, korlátozó és védelmező erejével mennyiben 
segíti elő és hogyan szolgálja az egyes lelkekben és a társadalom



bán az evangéliumi élet kivirágzását és gyümöltítösését! Az állam
nak így isteni jelentősége van abban, hogy a testtől született, a bűn 
hatalma alatt álló embert, neki kell azok közé á feltételek közé szo
rítania, amelyek közt az Egyház a lelkeket átformáló munkát végzi 
nemzedékiét-nemzedékre, az utolsó, napig.

4. Az Egyház a maga történelmi múltjánál fogva és saját belső 
szellemétől indíttatva mégis egy határozóit államrendhez kapcsoló
dott hozzá. Ez az állanmaid az, amelyik a családot és a tulajdont 
tekinti léte alapjának s c kettős akpérték védelmére építi fel szer
vezetét.. Ez az államrend nemcsak az a keret, melyben az Egyház a 
legerőteljesebben és a legnyugodtabban munkálkodhat ik, hanem 
nagyrészben éppen az Egyház munkájának és hatásának gyümölcse 
is. Éppen ezért az ú. n. polgári világrend és az Egyház között a 
legmélyebbre ható össze szövődés állott elő. Ez a helyzet magyarázza 
meg az egyházi keresztyénség jelenlegi súlyos válságát. Ügy a pol
gári világrenden belül, mint abból kifelé tekintve, egyaránt meg
állapítható, hogy az Egyház eddigi történetének legmcgrcnditöbh 
napjait éli.

5. Kifelé tekintve, az Egyház a kommiinizinussat áll szemben, 
mély az orosz bolsevizmus formájában Krisztusnak, evangéliumnak 
nyilt és halálos ellensége. Nem formák, szervezetek és tanok, hanem 
maga a Lélek az, amely ellen kíméletlen irtóháborút jelent. Ez a 
kollektiven szervezett, nyíltan vallott; és kegyetlenül érvényesített 
monstruózus materializmus azon a tételen alapszik, hogy jó, szere
tet., lélek: nincs. A lélek egyéniségét, a családot és tulajdont eltipró 
ez a páratlan kísérlet igazában nem a polgári államformák, hanem 
bennük és mögöttük az őket éltető keresztyén szellem vesztére tői*. 
Semmit se gyűlöl annyira, mint Krisztust ás a koresztvénségel. 
Az Egyház, és a. kommunizmus rombolásától magát megőrizni akaró 
állam ezzel a veszedelemmel szemben szükség szerűen találkoznak 
egymással. Az államnak legfőbb érdeke, hogy támogassa azt a ke
resztyén Egyházat, amely viszont a legjobb és leghatékonyabb 
támasza lehet az államnak ebben a harcban. A lélek egyéniségének 
Örökkévaló értéke, a családnak, mint a szerctetközösség Ősi, isteni 
alaptípusának szentsége és az Istentől sáfárságra adott tulajdonnak 
az életet komoly erkölcsi tartalommal megtöltő mivolta azok az ala
pok, melyekhez az Egyház a maga társadalmi munkáját kötötte és 
ugyanezek az értékek képezik a kultúráltam alapjait is, melyeknél 
fogva tiszteletet és engedelmességet igényelhet. Ezen a fronton az 
Egyháznak az állam konszolidációjáért való munkában a helye.

M nkka i: Az Egyház missziói munkája 4
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Az államhatalom ezeknek az értékeknek védelméért Isten rendelése 
és a keresztyének ezért hű,- engedelmes és munkás polgárai az 
államnak.

6. Másfelől azonban nagyon határozottan kell hangoztatnunk 
azt, hogy az Egyház, bármennyire is szolidáris az egyéniséget, csa
ládot és tulajdont képviselő állammal, azzal magát még sem azono
síthatja. Az Egyház létjoga, élete az evangéliumban van és magát 
csak az evangéliummal azonosíthatja. Az állam kereteiben élő tár
sadalom megszentelésére hivatott, de az állam szolgája, ügyvédje, 
az állami hatalom elfajulása esetén annak cinkostársa soha sem 
lehet.

Ami a polgári államrendben crangéliumcllenes, azzal szemben 
az Egyháznak igehirdetésével, fegyelmével és életével éléi tiltako
zásnak kell lennie. Soha sem egyezhetik bele, hogy az erkölcsi tör
vények a társadalmi élet puszta formaságaivá Legyenek, hogy a 
keresztyén elvek felszínné váljanak, mely alatt a hazugság és bes- 
1 latit ás érvényesülnék, hogy az evangéliumi nagylelkűség helyébe 
a szűkkeblű kicsinyesség és a törpe megalkuvás lépjenek. Ha az 
Egyház a világ szeretetéért hajlandó garantálni, hogy a világ 
„keresztyén“ , ha meghajol az „arany állókép“  előtt és elnémul a 
kard fenyegetésével szemben, méltatlanná teszi magát isteni meg
bízásához és megérdemli, hogy az állam rabszolgája legyen. Észre 
kell vennünk, hogy a világot szolgáló Egyház hitele magában az 
állami és társadalmi rendben is lejáróban van, a laikus állam kezdi 
feleslegesnek és drágának tartani a lelki rendőrséget, mely nem 
tudja kellően megfélemlíteni és kordában tartani a ,,felvilágosult“ 
tömegeket, viszont az uralkodó társadalmi rétegek is megkezdték a 
keresztyénség takarékossági leépítését, mert frazeológiájukban a 
keresztyén jelszavak most már másodrendűvé váltak. Ebből a szé
gyenletes szolgaságból az Egyháznak nemcsak önmaga méltóságáért. 
hanem magának a társadalomnak érdekében is ki kell tépnie magát, 
mert a prófétai igehirdetés és a szeretetszolgálat szabad tevékeny
sége híján az emberiség belehal ostoba felfuvalkodottságába és szív
telen önzésébe.

7. Az Egyház válságát egy harmadik szempontból is mérle
gelnünk kell. Ma az államrcudck erőteljesen a nemzeti állam for
májában jelennek, meg. tízzel együtt nyomul előtérbe a nemzeti 
egyház, a nemzeti kereszt yénség kérdése is. Alapjában véve e két 
tényezőnek: nemzetnek és keresztyénségnek egysége helyes és szük
séges. A keresztyénségnek kétségtelenül az a legéletéréisebb formája,
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mely a maga egész tisztaságában nemzeti eszménnyé tud válni és 
az a legerőteljesebb, legértékesebb nemzeti élet, amely a nemzet 
minden tulajdonságát tiszta keresztyén értékké tudja tenni. De 
éppen ezért és éppen ma nagyon határozottan kell hirdetnünk azt 
az igazságot, hogy az Egyház a nemzeti életet csak addig tarthatja 
a. maga természetes és szükségszerű formájának, amíg a nemzeti 
állton maga öntudatosan a keresztyén eszmény hordozója akar és 
Ind lenni. Végzetesnek kell tartanunk magára a nemzetre nézve az 
Egyház minden olyan politikai kényszerítését és elhajlítását, amely
ben a súlypont nem az evangéliumra, nem az isteni akarat szolgá
latára, hanem a politikára, illetve a fajok szétválasztására és egy
más ellen ingerlésére helyeztetik és tolódik el. Ez, amint szomorú 
példák mutatják, az Egyházból kiöli a lelket, azt a fajpolitika esz
közévé silányítja s ezzel megöli. A nemzet viszont magasabb lelki 
világosság nélkül maradván, egy sivár új pogányság útvesztőjébe 
téved, melyből nincs menekvés. Az Egyház az örök nemesítő tökét, 
az evangéliumot nyújtja a nemzetnek, melyből abba a megszentelő 
életnedvek áramlanak. Céljául ismeri, hogy a nemzeti lélek Krisztus 
lelki arcának tükre, a nemzeti élet a krisztusi élet csatornája és az 
ország Isten Országának talaja legyen. De ezentúl magát a nemzet
id  és a nemzeti állammal sem azonosíthatja, mert soha sem szabad 
elfelednie, hogy mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban. (Gál, 
3. r. 28. v.)

S. Végre rá kell mutatnunk az Egyháznak, mint nemzeteket 
átölelő lelki anyának arra a súlyos felelősségére is, melyet az állam
mal kapcsolatban mindenütt hordoz, ahol az államok keretében 
uralkodó nemzetek és nemzeti kisebbségek együtt élnek. Az ural
kodó nemzetek egyházai fel kell hogy ismerjék ebben a kapcsolat
ban az Istentől adott gazdag alkalmat arra, hogy a kifejlődés neme
sebb formáját megvalósítsák. Le kell küzdeniük azt. az egyoldalú
ságot, amely a homogén nemzeti államok keresztyénségét fenyegeti 
és sokszor megfosztja őket sajátos energiájuk nagy részétől. Az 
államra való teljes rátámOszkodás, az állam céljainak válogatás 
nélkül való szolgálata, az Egyháznak politikai tényezővé való áten
gedése ezeknek az egyházaknak nagy kísértése. E helyett az evangé
liumi szeretet és megértés, a békéltetés és támogatás az a szerep, 
amelynek vállalása által betölthetik páratlan történelmi misszióju
kat, éppen saját nemzetük életében. A kisebbségi egyházakra nézve 
pedig alkalom adatott arra, hogy a nemzet fogalmából a politiku
mot háttérbe szorítva, annak lelki, szellemi, kuli úr jellegét fejlesz-

4 *



szék ki. Azoknak az Egyházaknak pedig, melyek e kapcsolatokon 
kívül állanak, szent kötelessége a lelkiismereti szabadságnak, a val
lás szabad gyakorlatának, a sajátos szellemi kultúráknak féltéi 
gonddal való vigyázata és az erre vonatkozó őrölt jogok 
érdekében való szüntelen szószólás a világ lelkiismeretének ítélő- 
széke előtt.

9, Az elmondottakból megállapíthatjuk, hogy az Egyház, mint 
az evangélium letéteményese és hirdetője, különböző formák között, 
de végre is egyértelműkig válságos szituációba került az állammal 
szemben, mint a hatalom totalitására igényt tartó alakulással szem
ben. A totalisztikus államcélok feltétlenül beleütköznek az Egyház
nak a lelki és szellemi élet terén igényelt azon életfeltételeibe, me
lyek nélkül keresztyénségről beszélni nem lehet. Nem tudhatjuk, 
mi lesz elmek a következménye a jövőben. Be mindenekelőtt ezekre 
az államcélokra- nézve nem tudhatjuk. Az Egyházra nézve, amenv- 
nyibert a tiszta evangéliumi életfelfogást tartjuk szem előtt, végre 
is bizonyosságban vagyunk. Ha az Egyház minden körülmények 
között hű marad igazi önmagához, külső életformái változhatnak, 
de missziója, jelentősége, munkája ugyanaz marad őröltre. Állhata
tosan és következetesen kell hirdetnie az Isten Igéjét az emberiség 
lelkiismeret érnek, és gyakorolnia a Szeretet impériumát bármely im- 
periumban, ami a földön létezik. Ez az, ami meggyőzte és meggyőzi 
a világot. ,

4. Az Egyház válsága és harca

Az Egyház válságáról két szempontból beszélhetünk. Először 
válságos az Egyház helyzete a világban, másodszor válságos saját 
magg testében is.

Az evangéliumi Egyház ma egy éle.t-halálhare ütközőjébe került, 
melyet a római külön isteni rend és a bolsevista-kommunista, illetve 
naeionális-szöciaiista istennélküli rend vívnak egymással és egymás 
között a világuralomért.

A  küzdő felek mindegyike, miközben egymással viaskodik, 
külön ellentétben áll az evangéliumi Egyházat képviselő protestáns 
•és főleg református keresztyénséggel. A  helyzet, rendkívül bonyo
lult. A  római rend egy fronton harcol a, nacionális-szociálistával a 
kommunizmus ellen, de viszont az előbbinek totális igényei miatt a 
saját külön impériumát látván fenyegetve, heves ellentétbe kerül 
vele. A nacionális-szocialista rend pedig, bár a kommunizmust lég-



nagyobb ellenségének tekinti, a faj keretein belül, lényégében egye
zésben van vele.

Miután azonban mind a három küzdőfelet a valóságos földi im- 
perium célja hatja át, ha. teljesen különböző indokokból is, de egy
formán szemben állanak az evangéliumi keresztyénséggel és Egy
házzal.

Az evangéliumi Egyház, már ismertetett lényegénél, fogva egy 
teljesen mástermészetű rendet: a. világot megszentelni hivatott lelki 
közösség rendjét képviseli, távol minden önkörében való totális és 
imperiális szándéktól és éppen ebben rejlik voltaképpen örök, de 
ina élesen aktuális válságának forrása. Ez a válság negatív termé
szetű: ami Istentől rendelt életformánk a világ bírásáért folytatott 
harcban súlytalanná vált és kiszorult az emberi életet alakító ténye
zők közül.

Ez a körülmény nem volna feltétlenül veszedelmes akkor, ha 
az evangéliumi Egyház teljes belső egységben és békességben várná 
a maga szükségképpen elkövetkező óráját, mikor is neki kell és lehet 
egyedül a magasabb megoldást hoznia a világ számára. Azonban a 
baj Ott vaii, hogy az evangéliumi Egyház helyzete önmagában. 
saját testében is válságos. Ez a belső válság az Egyház és tagjainak 
viszonyában tükröződik s lényégében az egyháztagság válsága. Le
tagadhatatlan tény, hogy az Egyház és tagjai között súlyos elleniét 
van. Ez az ellentét kölcsönös vádak alakjában mutatkozik meg. 
A tagok, éppen a nagy világküzdelem forgatagában élvén, azzal 
vádolják az Egyházat, hogy a segítségéért, kiáltó telkeknek nem tud 
aktuális feleletet adni, hogy egyáltalában nem felelő, nem adó, nem 
vigasztaló. Viszont az Egyház azt a. vádat emeli tagjai ellen, hogy 
azok nem az Igét, az Ige feleletét várják és akarják, hanem a maguk 
kívánságainak igazolását és szentesítését. (I I. Timoth. 4. r. 3— 5. v.) 
Az Egyház panaszolja, hogy tagjainak nincs érzéke, szomjúsága, 
igénye az ő lelki ajándékai iránt s olyant követelnek tőle, amit 
lényegénél fogva nem adhat. Közismert vádja az Egyháznak az is, 
hogy őt a tagok érdemtelen eltartottnak, magukat pedig kegyes 
adakozóknak tartják.

Mindkét vádban, illetőleg vádlóban feltalálható az igazság egy- 
cgy vonása, de maga a vádaskodás ténye ettől függetlenül is mu
tatja, hogy a belső válságot a pogány lelkűiéi fertőzése és az Isten 
és világ közötti bizonytalankodás okozza.

Az Egyházat súlyos fertőzés érte és éri tagjainak a világhoz 
való kapcsolatain keresztül. Ez akadályozza és nehezíti meg, hogy



az Egyház valóban és csakis Egyház, lelki test, szentek egy essége 
legyen. A világiassággal fertőzött gondolkozás ma is azt szeretné és 
azt követeli, hogy Krisztus Egyháza kulturális, szociális, politikai 
eszköz és szolga legyen.

Viszont meg kell állapítanunk azt a komoly hajt is, hogy ma
gának az Egyház hivatalos és hivatott képviseletének sincs meg az 
a világos látása, amit csakis a helyes teológiai szemlélet adhatna 
meg neki. Az Egyház még most is szenvedi azt a látási zavart, me
lyet. a protestáns teológia előbb tárgyalt végzetes elfajulása idézett 
elő. Ezért, van, hogy külső, intézményes élete nem tud lelkivé tisz
tulni s megreked a világi analógiákban s nem az „új eget és új föl
det“ , Krisztussal való közösségének valóságát, hanem csak egy lát
szat-világot képvisel, melyben a lelkek nem találnak megnyugvást, 
erőt, vigasztalást.

A  válság feloldása nem lehetetlen. Az Egyháznak vissza kell 
térnie eredeti rendeltetéséhez, a világgal való kapcsolatát illető
leg is. Ebből a szempontból az Egyház a Krisztus tanúinak seregi 
a föld végső határáig. (Ap. Csel. 1. r. 8. v.)

Az Egyház örök és mai aktualitása, tehát válságának megszű
nése abban keresendő, hogy az Egyház nem hzárt, álló, intézmény- 
szerű kövület, hanem örökké mozgó, terjedő, láneolatos, de mégis 
személyes és lelki egység, közösség. Az, amit elsődleges tanúsítással 
folyton továbbvisz, front szerűen nyomulva előre a világ hadállá
saiba, Krisztus személyesen megtapasztalt és ugyanakkor azonosan 
vallott Királysága, Urasága. Ezt a hivatást fejezi ki fölülmúlhatatlan 
tökéletességgel a Heidelbergi Káté ismertetett loeus elassieusa az 
Egyházról.

Az Ecclesia Militans, a „vitézkedő“ Egyház az, ami ma Krisz
tusnak és embernek egyaránt kell, mert ina az evangéliumért har
colni kell, harcolni pedig csak hadsereg tud.

Hogy az Egyház hadsereg, ez azt jelenti, hogy benne a céltuda
tosság, szervezettség, külső és belső rend, fegyelem, egységesség, 
hősies szeretetszolgálat azok a vonások, melyeknek kiváltképpen érvé
nyesülniük kell. Ezek a győzedelmes harc feltételei és biztosítékai.

Az evangéliumi Egyház aktuális missziója minden eddigi meg
bízatását felülmúlja. Nem azilum többé, nem emberi rendszerek 
garantálója, és szolgája, hanem az Antikrisztus ellen felvonuló, 
Krisztus parancsára együtt, egységesen harcoló hadsereg, mely a 
„kétélű éles kardot“ , az Igét a föld végső határáig hordozza.

Az Egyház életében eddig adminisztrációs, litnrgusi, pedu-



gógiai, pásztori szellem érvényesült, egyenként, vagy együtt. Ezek
nek mindig megmarad a rendeltetésük, azonban ma ezek felett az 
Egyház elsődleges karaktervonása az evangéliumszerinti katonai 
szettem kell hogy legyen.

A passzív Egyház nem lehet többé úrrá a rohanó eseményeken, 
íf kell szervezkednie Krisztus hadseregévé, menetelő, hajlékony, 

átkaroló, célbatörö, fegyelmezett, engedelmes, parancs alatt együtt
működői magát hősiesen odaáldozó katonaegyházzá.

A katonai lelkűiét az evangéliumban nem allegória, hanem 
valóság. Mikor I'ál apostol az Efez. 6. r. II— lb. v.-ben felhívja a 
lelkeket: ,,Álljatok hát elő!“ , s leírja a lelki fegyverzetet, nem egy
szerű hasonlatot alkalmaz, hanem lélek és lényeg szerint behívót, 
mozgósítási parancsot intéz az Egyházhoz. Mert az Egyháznak ma 
teljes világossággal fel kell ismernie feladatát, hogy nem élhet 
tovább hamis hőkében a világgal s hogy non szabad békében hagynia 
az embert, aki megbékült a benne lakó állattal és szövetségre lépett 
az ördöggel. Krisztus mm békességet hozott a világra, hanem fegy
vert. (Máté ev. 10. r. 34. v.) Ezt a fegyvert, az Igét fel kell venni 
és minden követelésével és következményével együtt vállalni, hogy 
az Egyház a Lélek fölszabadító háborúját indítsa és vívja meg a 
Vesztőszellem, a Hazugság atyja ellen.

Az evangéliumi Egyház ma tétován áll a világban, a világért 
birkózó hatalmak között. Nem is veszik számba. Hogy számimvegyék, 
hogy harchaazálljanak vele és légyőzessenélt általa, ahhoz mindenek 
előtt az kell, hogy megújuló, vitézkedő életével hadizenetté váljon 
a világnak.

5. Az Egyház, mint élő organizmus

Mindaz, amit az Egyházról eddig elmondottunk, egy kiegészí
tésre szorul még, amely kiegészítés azonban felettébb lényeges.

Láttuk, hogy Kálvin és a hitvallások az Egyház jegyeiül az 
igehirdetést és a saknunentumok kiszolgáltatását állapítják meg, 
melyhez járulékul az egyliázfegyelem kapcsolódik. A Heidelhergi 
Kátéban ezenkívül kifejezésre jut az Egyház sereg-jellege is.

A mi álláspontunkon azonban ez a reformátori és hitvallási fel
fogás, bármennyire is. igaz önmagában, de nem kimerítő. Lényeges 
és fontos jegyeket ragad ki, melyek nélkül Egyház csakugyan nincs, 
de fogyatkozása az, hogy ez a szemlélet non organikus. Már az is, 
amit az előzőkben az Egyház harcos-jel legéről mondtunk, feltételezi
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az organikus jelleget. Az organizmusnak ugyanis fő jellemző vonásai 
az öntevékenység és a célszerű tagoltság.

I-Ia az Egyházat ilyen organikus valóságnak látjuk, akkor az 
igehirdetés, a sakramentális istentisztelet, az egyházfegyelem éppen 
úgy, mint a. többi egyházi tevékenység, a maga fontosságának mér
téivé és rendje szerint beleíagolódik az Egyház organizmusának 
egészébe s egy teljes, élő képet kapunk, még pedig a maga akciójá
ban, a kiemelt és fodrozott jegyek helyett.

Ha az evangéliumokat és az apostoli iratokat tanulmányozzuk, 
minden kétséget kizárólag az Egyháznak egy ilyen organikus, élő, 
aktív valósága fog kibontakozni előttünk. Az Egyház Anya, aki a 
maga. háztartásában táplálja, oltalmazza, neveli gyermekeit, tehát 
az Egyházat úgy kell tekintenünk, mint lelki, szellemi Személyi
séget, öntudatosan és rendszeresen cselekvő öntevékeny életet. Ez 
a lelki Anya, Személyiség mindenek előtt saját magát fenntartja. 
fiz az önfenntartás célszerű cselekvések, intézmények és hivatalok 
útján történik, melyek által az Egyház a maga világbeli, külső élet
formáját biztosítja, önkörében pedig gondoskodik gyermekei táplá
lására, oltalmára és nevelésére alkalmas eszközökről. Ez az ő orga
nikus létéből következik és ezért az idevonatkozó jelenségek mind 
az Egyház saját élettevékenysége, szervei. Ezért kell beszélnünk leg
először az Egyház külső, Önfenntartó tevékenységéről, annak mód
jairól és szerveiről. Ezek: az Egyház önkormányzása, közigazgatása, 
hivatalai és intézményei.

A külső önfenntartás keretében az Egyház megvalósítja a lát
hatatlanban gyökerező lényegét, hivatását és szolgálatát. Erre mun
káló élettevékenységeit belső, tartalmi tevékenységeknek nevezzük. 
Ezek: az istentisztelet, a nevelés, a misszió. Az istentiszteleti szol
gálat állandó formája a kultusz, változó, bár lényegében azonos 
tartalma az igehirdetés. A  nevelői szolgálat formai oldala az egy
házfegyelem, tartalmi oldala a valláspedagógia és a kulturális 
munka.

A missziói szolgálat egyéni formája a lelkigondozás, közösségi 
formája a gyülekezeti vagy belmisszió, az Egyház önmagát meg
ismétlő missziója pedig a kiilmisszió.

Az önfenntartó külső és az önmegvalósító belső tevékenységek 
együtt az Egyház organikus életének egységes egészét teszik, mely
ben minden jegy és mozzanat az egészhez való viszonyában helyez
kedik el és nyeri meg jelentőségét.

Meggyőződésünk szerint csakis az Egyháznak ilyen szemlélete



ís  értelmezése felel inog á Szentírásnak s csak ebből követ kézi letik 
egy életteljes és egészséges gyakorlat is.

Az Egyház organikus életegészének tudományos vizsgálata és 
magyarázata a gyakorlati teológia (teológia practica) feladata. 
Ennek a tudománynak alapvető része az ecclesiastica, egyháztan, 
mely az Egyház életével és tevékenységeivel elvileg foglalkozik s 
mintegy az Egyház általános élettanát adja. Ilyen ecclesiasticai 
kísérlet ez a mi jelen tanulmányunk is. Ebből az alaprészből ágaz
nak szét 'azután az egyes tevékenységekkel külön-külön foglalkozó 
disciplinák: az egyházjogtan és egyházpolitika, melyek a külső 
önfenntartó tevékenységek elméletei, továbbá a belső tevékenységek
kel foglalkozók: az egyházi szertartástan (lifurgika), az igehirdetés 
elmélete (honidétika), a valláspedagógia (katekketika), a lelki
pásztorkodás tana. (poimenika), a gyülekezeti misszió tana. (koino- 
nika., agapétika). és a kfdmisszió tana (balieütika).
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H A R M A D IK  F E J E Z E T

AZ EGYHÁZ KÜLSŐ (ÖNFENNTARTÓ) TEVÉKENYSÉGEI

1. Az Egyház kormányzó tevékenysége

Minden kormányzás hatalmon alapszik, annak igénybevétele és 
gyakorlása abból a célból, hogy a közösség helyes irányban, helyes 
célokért, megfelelő módokon és utakon haladjon előre. így beszél
hetünk az Egyház kormányzói, tanítói és bírói hatalmáról is. Az 
Egyház hatalma azonban, amint azt Kálvin is hangsúlyozza, kizá
rólag telki hatalom és csakis a lelkek építésére adatott. Az Egyház 
kormányzói tevékenysége éppen ezért teljesen más természetű, mint 
például az államé. Míg a világi közhatalom úgy keletkezik, hogy a 
közösség, saját érdekében, a maga hatalmát átruházza az államra, 
addig az Egyház hatalma nem a közösségtől, hanem Isimtől való. 
nem emberi érdekekért, hanem kizárólag Isten uralmáért létesül, 
egyenesen ellentétes az emberi érdekekkel. Ebből következik az. hogy 
az Egyház kormányzatában bármely -világi analógia alkalmazása 
meghamisítása Isten uralmának, visszájára fordítása és megtagadása 
Krisztus parancsának., aki világosan mondja: „Ne úgy legyen közöt
tetek.“ (Máté tv. 20. r. 26. v.) Az egyházi hatalom azon az átadáson 
és engedelmességen alapszik és annak mértéke szerint igényelhet 
engedelmességet, amellyel az Egyház magát mindenestől aláveti 
Krisztus uralmának, ügyének, országa szolgálatának.

Az egyházkormányzás az Isten Igéjén alapszik. Pál apostol az
I. Kor. 12. r. 23. v.-ben említi az Anyaszentegvliázban Isten által 
rendelt „kormányokat". Az /. Tini. 3. r. 4— 5. v.-ben azt látjuk, hogy 
ez a kormányzás a ..jól igazgatásban", a tagok „engedelmességben 
való tartásában“ , az Isten egyházára való „gondviselésben“  áll.

A Szentírásban az Egyház ősképe a Nőé bárkája, a szent hajó, 
melyben Isten kiválasztottál a világfát különr eke szive, megmentet
nek ugyanazon hullámokon, melyek minden mást elpusztítanak. 
Tudjuk, hogy a bárkában levőkre Isten maga zárta rá az ajtót ( / .
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Móz. 7, r. 16. v.) s ti vitte át a hajót az özönvízen, ahova akarta. 
Ennélfogva az Egyháznak, mint. a kihívottak közössége szent hajó
jának kormányzása teljesen különbözik a világi kormányzástól. 
Nemcsak szükségtelen, de a leghatározottabban tiltva van az, hogy 
akár egyesek, akár tanácsok, szóval emberek célokat tűzzenek ki az 
Egyház elé a maguk kezdeményezéséből és elgondolásából s az Egy
ház tagjait e célok szolgálatába . hajtsák, fordítsák, kényszergessék 
vagy csábítsák. A  hajó kormányosa maga Krisztus és emberi kor
ín anyása inak nincs más dolguk, minthogy engedelmeskedjenek a 
kedvező szélnek, a Szentléleknek. ( János ev. 3. r. 8. v.) Ez az enge
delmesség viszi a hajót, az Egyházat az egyetlen cél, a szent és örök 
kikötő felé. Természetesen az Egyház kormányzása is irányítást 
jelent, azonban abban az értelemben, hogy a földi egyház tagjait 
a hit igaz Egyháza felé fordítjuk, melyben a eél adva van. Ezt tesz- 
szük akkor, mikor az emberi lehetőségek világában az Egyházat gyü
lekezetenként és egészében a hitvallásból következő szervezetek, intéz
mények, tanácsok, testületek, tisztviselők által vezetjük a keresztyén 
életben és a keresztyén közösség nagy közcéljainak munkálásában. 
A szent hajó képe a kormányzásra vonatkozóan tehát általánosan és 
alapvetőlég azt jelenti, hogy az Egyház teljesen Isten kegyelmében 
van és a vezérlő Szentléleknek való engedelmességben halad.

A kormányzás belső természetére, munkájának jellegére világít 
rá a. Szentírás másik képe, a pásztor és a nyáj életközössége. Az Egy
ház megbízottai, akár egyes tisztviselők, akár tanácsok vagy testüle
tek, úgy kormányozzák az Egyházat, mint a pásztor a nyájat. 
A pásztor kormányzása: terelés, legeltetés, oltalmazás, személyeknek 
személyes gondviselése. (I. Pét. 5. r. 1—4. v.) De a ,,pásztorok“  itt 
is mindig csak a „Főpásztor“  bojtárjai, hűséges végrehajtói az ő 
egyedül bölcs parancsainak.

Az Egyház kormányzói tevékenysége tehát Isten Igéje szerint 
szigorúan körülírt és meghatározott munkakört jelent azoknak az 
egyéneknek és testületeknek számára, akik azt az Egyház megbízá
sából végzik. Az Ige és a Lélek kormányoz, a megbízottak pedig enge
delmesen irányítanak és hűségesen pásztorólnak.

Ha már most tekintetűnket, érvényben lévő egyházi törvényünk 
kifejezése szerint „Jézus Krisztus közönséges Anyaszentegyházának 
egyik részére, a magyarországi református Egyházra“ (I. te. 1. §) 
fordítjuk, a kormányzás munkájában megkülönböztetünk egy álta
lános vagy pásztori és egy szorosabb értelemben vett vagy hivatalos 
kormányzást.
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A pásztori kormányzás általános értelemben arra vonatkozik, 
hogy az Egyház felelősei, akár egyesek, akár testületek, minden eset
ben és mindenkor adott körülmények között úgy irányítják a rájuk 
bízott közösség (gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület, egyetemes 
egyház) életét, hogy a felmerülő összes kérdések evangéliumi, refor
mátus keresztyén megoldása váljék lehetővé.

A  hivatalos cgyházkonnányzás az egyes esetektől eltekintve, 
azokra az állandó viszonylatokra vonatkozik, melyeket az Egyház a 
maga törvényeiben egyetemes kötelezettséggel előírt s amelyeket 
mindig azonos módon, meghatározott jog- és hatáskörben, felelősség
gel kell irányítani. Ilyenek a törvényhozói, örálhn (felügyelő és 
ellenőrző) és az intézkedési munkakörök.

Bár mindezek természetszerűleg jogszabályok formájába öltöz
nek a földi Egyház életében, azért nem ez a formájuk, hanem az 
Isten Igéjében gyökerező evangéliumi tartalmuk a fontos és csakis 
ettől nyerik mindig lelki tekintélyüket. Amennyiben a kormányzás 
ezen az alapon történik, az Egyház minden tagjától készséges és tel
jes lelki engedelmessé get követelhet, s tekintélye, tisztessége minden 
kétségen felül áll. Csak ha a kormányzás munkája emberi akarássá, 
kezdeményezéssé, önkénnyé változnék, akkor következik be az 
a helyzet, hogy a tagoknak nemcsak joga, hanem kötelessége lesz 
az igaz evangélium érdekében való tiltakozás, az Egyház refor
mációja.

A református keresztyén egyház a kormányzás tekintetében a, 
gyülekezet (az egyház egésze) önkormányzatát vallja és gyakorolja. 
Ezzel kizárja az egyesek önkényét és a gyülekezeti elv alapjára 
helyezkedik. A kormányzás két sarktényezője a presbitérium és a 
zsinat. A közös törvény korlátái közt minden egyes gyülekezet auto
nóm. Sajátságos alakulása az egyházalkotmánynak az, hogy míg az 
egyes gyülekezetek önkormányzatát egy tanácsra, a presbitériumra 
bízza és a gyülekezet egészét, mint egyházközségi közgyűlést, csak 
nagyon korlátozottan és csak bizonyos esetekben engedi létesülni és 
érvényesülni, addig az egyház magasabb testületéiben és alakulatai
ban a közgyűléseknek adja a kormányzói hatalmat és a tanácsoknak 
csak nagyon korlátozott hatáskört biztosít, még kevesebbet azután a 
kettős (lelkészt és világi) elnökségeknek. Mindezek dacára egy
házunkban nem ez a fonna a döntő, hanem a mély lelkiismeretű és 
felelősségteljes személyiségek önzetlen szolgálata, akik az Egyház 
kormányzatára mindig reányomták a maguk lelki bélyegét. A több
ségi elv érvényesülése fontos a világi szempontok miatt és ellen,



azonban mindennél fontosabb az egymásért való személyes felelősség 
öntudata és szolgálata.

Szükség van-e az Egyházban a kormányzati munkám? „Minden 
ország, amely magával meghasonlik, elpusztul és egy város vagy 
háznép sem állhat meg, amely megliasonlik önmagával.“ (Máté ev. 
12, r. 25. v.) Az pedig kétségtelen, hogy irányítás, rendtartás, sza
bály nélkül a közösség meghasonlik és felbomlik- Isteni parancs, 
hogy „mindenek ékesen és jó renddel legyenek“ . (I. Kor. 14. r. 40. v.) 
Közelebbről még az sem elég, ha egy gyülekezet, sőt ha minden egyes 
gyülekezet helyes kormányzat alatt él, jó rendben és önmagával össz
hangban. Az egység, mely Krisztus egyházának s így az Egyház kor
mányzásának is legfőbb jellemvonása, megköveteli a közös kormány
zás általi nagy egységet és közösséget az Egyház egészében és ezáltal 
az erő, szeretet és józanság lelkének kiáradását a- világra. (II. Tim. 
1. r. 7. v.) A  kormányzat ennélfogva föltételezi a szervezettséget. Az 
irányító munkának a szervezet az ideghálózata, mely az egész testben 
szétágazva, mozgatja és élteti azt.

Az Egyház kormányzói tevékenysége tehát Isten parancsa sze
rint való. Az independentizmus nem a mi eszményünk, mi az Ecelesia 
militans, a hadsereg misszióját ismertük fel sajátunkul.

2. Az egyházi közigazgatás.

Hangsúlyozottan állapítjuk meg, hogy az egyházi közigazgatás, 
az adminisztráció, az Egyháznak egyik legfontosabb önfenntartó 
tevékenysége, mert valamennyi külső és belső tevékenysége mellett 
nélkülözhetetlen szüksége van az adminisztráció Segítségére. Lényege 
szerint az adminisztráció segédszolgálat, melyet helyesen nevezhetünk 
ügyvitelnek. Ilyen ügyvitele pedig kivétel nélkül minden egyházi 
munkának van. Az adminisztrációt sokan, különösen a lelkipásztorok 
közül, lenézik és megvetik. Azt tartják, hogy az Egyház életében 
nincs semmi fontossága, könnyen mellőzhető és nem érdemes vele 
különösebben törődni. Ez a felfogás nemcsak téves, hanem bűnös is. 
Természetesen nagy baj volna, ha az Egyház lelki munkái csupa 
aktaszúmmá és kimutatássá silányodnának s ha a lelkipásztor pusz
tán statisztikára dolgozna. Azonban az is bizonyos, hogy ha a lelki 
munka minden ága nem áll állandó nyilvántartás és ellenőrzás alatt, 
ha a, munka menete nem pontos és szabályszerű, nem áttekinthető és 
nem visszaidézhető, akkor a munka szétfolyik s eredménytelenné



válik- Az adminisztráció éppen a medrét, megkötését, összetartó háló
zatát és elősegítő sínéit adja az egyházi munkának.

A közigazgatást jól meg kell különböztetni a kormányzati mun
kától. A kettő összetéveszt évse és összezavarása szokásos, de nagyon 
veszélyes és káros. Ezáltal jön létre a bürokratizmus, ami a világi 
közéletben is súlyos baj, az Egyházban azonban egyenesen halálos 
veszedelem. A kormányzat magas tevékenység: irányítás, áttekintés, 
az egész muukamező felett való emelkedett lelki és szellemi uralko
dás, mely a határozott célkitűzésekhez szab mindent. Még altkor Is, 
mikor állandó, előírt, módokat követ, nem nélkülözheti az adottságok
nak a legmagasabb célokhoz való mérését és alkalmazását. Az admi
nisztráció azonban nem hivatott arra, hogy célokat tűzzön ki ás irá
nyítson, hanem hogy a kormányzatnak .szolgáljon, segítsen. Nem 
Öncél, hanem eszköz és mint- ilyen., nélkülözhetetlen.

A kormányzást az Egyházban gyakran testületben végezzük, 
ellenben az adminisztrációt- mindig személyesen, érette személyileg 
vagyunk felelősek, Ezért az ügyvitel komoly lelkiismereti kérdés. 
Aprólékossága, egyhangúsága, sablonjai sohase «függesszenek el, 
mindig gondoljunk arra a leiekre és célra, amiért mindez van és 
történik. Ez a kitekintés megnemesíti a; gépiesnek látszó munkát is,

A közigazgatási munkának a lelkipásztor életében vannak meg
becsülendő áldásai is. Ezek éppen a lelki munkával való ellentétes
ségéből származnak, mert az abban kifáradt ember számára a. helyes 
és egészséges egyensúlyt adják meg. Ne feledjük azl sem, hogy az 
adminisztratív tevékenység a legjobb nevelő az egyik legértékesebb 
képességünknek, a rendszeretetnek kifejlesztésére. Bizonyos esztéti
kum nyilatkozik meg a jó ügyvitelben s aki a rendben örömét találja, 
annak az adminisztráció .sohasem gyötrelme«, sőt ellenkezőleg egye
nesen szórakoztató és üdítő. A rend. pedig a fegyelmezett élet nélkü
lözhetetlen alapja lévén, a lelkipásztorra nézve kiváltképpen fontos 
és kötelező. Ezért kell egyik legbeszédesebb és legjellemzőbb bizony
ságtételnek tartanánk a lelkipásztor értékelésére nézve a lelkészi 
iroda állapotát.

Az egyházi élei és munka nálunk voltaképpen nem sok admi
nisztratív teendőt ró a lelkipásztorra, mert ahol sok az ilyen munka, 
ott már szükségképpen segítőtársai is vannak benne. De ami kevés 
van, az egyenesen szükséges és kívánatos is a lelki és szellemi foglal
kozás kiegészítése érdekében.

Bár az adminisztrációt személyesen nvi végezzük, sohase felejtsük 
el, hogy az magának az Anynszentcgyháznak önfenntartó munkája,
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akinek mi a megbízottjai vagyunk. Ez az alázatos öntudat nemcsak 
a bürokratikus öncélűság gőgjétől fog megóvni, de az ellenkezőjétől 
is: a hanyagságtól, rendetlenségtől, lekicsinyléstől. Az Isten Egy
házának ügyében, az ő létérdeke szolgálatában nem lehetünk gonosz, 
és rest szolgák.

Mik a lelkipásztor adminisztrációs kötelességei f  Általában azt 
mondhatjuk, hogy mindén munkájában adminisztráció az, amivel az 
illető munkát előkészíti, nyilvántartja, arról beszámolót és jelentést 
tesz. Az istentiszteletek tartása nem adminisztráció, de az a segítő 
tevékenység, mellyel az istentiszteletek ügyében levelez, valakit arra 
felkér, ünnepélyes alkalmak programmját megállapítja, az énekeket 
kijelöli stb. már adminisztráció. A hívek lelkigondozása pásztori 
munka, de az erről szóló tervezetek, nyilvántartások, kimutatások, 
jelentések készítése, vezetése, a munkával kapcsolatos naplózás, leve
lezés, anyagi ügyvitel stb. adminisztráció. Minden intézménynél, 
iskolánál végez a lelkipásztor olyan tartalmi munkát, ami nem 
adminisztráció, de végez közigazgatást is annak irodai ügykezelésé
ben. Az adminisztráció lényegében irodai munka. Az anyakönyvek 
vezetése, a gyűlések meghívója és jegyzőkönyvei körüli tevékenység, 
az érkező és elküldendő ügydarabok iktatása, postázása, a. pénztári 
napló vezetésé, lelkészt munkanapló készítése a leglényegesebb részei.

A lelkészi irodai ügyvitel vonatkozik az egyházközség múltjára 
(levéltár), jelenére és állapotára (anyakönyvek, kimutatások, statisz
tikák, jelentések, anyagi ügyek), jövőjére, (javaslatok, tervek, pro
gramúi). Van szellemi oldala (munkanapló, a jelentések tartalma, 
pásztori levelezés) és anyagi oldala (számadás, költségvetés, tőke- 
könyv, ezeknek mellékletei). Van határidőhöz kötött és alkalmi része. 
Van olyan része, mely tőlünk indul ki s kívül valókhoz, egyházi és. 
világi hatóságokhoz stb. szól, mint jelentés, kérelem, javaslat, viszont 
van olyan része is, mely minket keres meg (leiratok, rendeletek, 
átiratok, megkeresések).

Az irodai ügyvitel alkotórészei: iktató és iktatás, az elintézés 
módja és annak feljegyzése, postázás, levéllé rozás, indexelés, selej
tezés.

Nagyon fontos, hogy a lelkipásztor öntudatos és bölcs levelező 
legyen. Névtelen leveleket figyelembe vennie nem szabad. Minden 
levélre, megkeresésre egyébként válaszolnia illik és kell. Mindig tart
suk meg a társadalmi formákat, melyeket nem mi teremtettünk, de- 
önkényesen nem is változtathatunk meg és amelyek mellőzése sok 
kárt okoz az egyházi életben. Felsőbbségünknek mindig „tisztelettel



jelentünk“  és „alázatos szolgái“  vagyunk, híveinknek, barátainknak 
közvetlen és szíves mórion írunk, a legtöbb udvariassággal, szívbeli 
finomsággal és szeretettel pedig, azoknak tartozunk, akik tanítvá
nyaink, alárendeltjeink, ránk vannak szorulva és valamiben tőlünk 
függenek.

Az egyházi közigazgatás munkája nem maradandó és nem 
önmagáért való érték, minél jobb, annál észrevehetetlenebb és zajta
lanabb s mikor célt ér, akkor meg is szűnik. De mert szolgálat, me
lyet az Anyaszentegyház megbízásából és érette végzünk, az a lélek, 
amellyel ezt tesszük, ha valóban szolgáló lélek, ezáltal is formálódik 
ás növekszik Isten Országa számára. Ezért' sohase szabad lenéznünk 
és túlbecsülnünk, hanem rendeltetése szerint kell élnünk vele.

3. Egyházi hivatal — Hivatalos Egyház

1. Minél inkább ismeri fel a református keresztyén lelkek serege 
az Egyház valódi lényegét és hivatását, annál élénkebben sürgeti a 
lelki, missziói Egyház érvényesülését, a pusztán hivatali, intézmé
nyes, csupán a jogi szervezet erejéből élő Egyházzal szemben. Ez a 
nálunk is egyre fokozódó sürgetés önmagában véve örvendetes jelen
ség. A lelkek megérezték és vágyjak azt, hogy az Egyház valóban és 
csakis Egyház legyen, Isten Igéjének tere és szolgálata.

Ezzel szemben azonban egy pillanatig sem szabad elfelednünk 
azt, hogy a Krisztus Egyháza, magának Istennek rendeléséből, hiva
talok és intézmények által is cl s hogy ezek az ő önfenntartó munká
jának nemcsak igen fontos, hanem egyenesen nélkülözhetetlen esz
közei. Csak az a lényeges, hogy a hivatal és intézmény sohasem öncél, 
hanem mindig eszköz s ebben az értelemben valódi csomópontjait, 
erőközpontjait alkotja az Egyház élettevékenységeinek.

2. Az egyházi hivatal az őtestamentumi „szent személy“ hivatás- 
körében gyökerezik. Az Ötestamentnmban három szent személyt 
ismerünk: a. királyt, a papot (főpapot), a prófétát. E három közül a 
királyt és a papot a szent olajjal kenik fel hivatalának viselésére, 
míg a prófétát e nélkül is elhívja és küldi az Űr. E kenet által a szent 
személy elválasztott, elkülönített, Jahve tulajdona és eszköze lesz. 
Az őtestamentumi király Jahve uralmának képviselője a szent né|> 
felett, nem a maga akaratát, hanem Isten parancsát viszi végbe. 
Mint tipikus példám, Dávidon és Salamonon láthatjuk, a király bizo
nyos esetekben pap is (áldoz), némelykor pedig próféta is (jövendöl.

M afckui: Az E g y h á z  m isszió i m unkája



kijelentést ad). Később, mint fejedelem, a főpap mellett az egyik 
tényezője Jahve uralmának, illetve egyik képviselője a szent népnek. 
(Agg. 1. 1. Zak. 4. 14. A két olajfa.) Ez a jelentősége lett a protes
táns keresztyénségben felújítva, a világi pap, a kurátor személyében. 
Jellemzően érvényesül ez a mi magyar református egyházunk kettős 
elnökségében. De bár ezáltal az egyetemes papság elve jut kifeje
zésre, a „királyi“ örökség el is válik a „papi“ -tói.

Az ótestamentumi próféta jellege mágikus kezdetekből bontako
zik ki (róéh: néző), bár ezt a jellegét később deklasszálják és elítélik, 
mint hamisat. (A  varázslók üldözése.) Az igazi ótestamentumi pró
féta valóban egyedülálló jelenség. Jahve alkalmi küldöttje s mint 
ilyen, mindig a legmagasabb igényt, az isteni akaratot, a Kijelentést 
képviseli, a bűn kárhoztatása, az ítélet hirdetése és az üdvidő ígé
rete által. A  prófétai örökség a református keresztyénségbe már úgy 
jött át, mint a lelkipásztorság egyik vonása:. És pedig kétségtelenül 
döntő vonása, mivel az igehirdetés, mely a lelkipásztori tiszt, központi 
jelentőségű, voltaképpen lényegi hivatása, kétségtelenül prófétai 
tevékenység.

Ami azonban az ótestamenlumban a legsajátosabb, az a papi 
hivatal. A  király és a próféta is ehhez viszonyúik, ezáltal nyer igazi 
értelmet. A  király ezt védi és érvényesíti, a próféta ezt ellenőrzi és 
tisztítja. Ez utóbbiból következik Ezékiel könyvében a pap-próféta 
eszménye, mint a legmagasabb követelmény. (33. r. 7—20. v„ 34. r. 
1— 10. v.)

Az Ótestamentum a papi személynek és a papi hivatalnak egye
düli és örökérvényű fogalmát és képét adja az Tsten szolgájában, 
mint a Jahve szenvedő szolgájában, aki áldozó és áldozat egyben. Ez 
a kijelentés vezet át az Űjtestamentumba, Krisztus főpapságához és 
e kenet részeseihez, az igazi keresztyén hivőkhöz, köztük a lelkipász
torokhoz.

Miután rámutattunk az ótestamentumi szent személyiek és hiva
talok átutaló és kapcsoló vonásaira az újtestamentumi kijelentéshez, 
rá kell mutatnunk arra is, hogy e személyek és hivatalok időh'óz- 
kötött vonásai voltak azok, melyek a keresztyén Egyrházba, mint nem 
evangéliumi tapadványok, az apostoli idők után ismét beszűrődtek, 
antik pogány elemekkel együtt s melyeket a reformáció kitisztított 
az Egyház hivatalaiból és életéből.

Így az ároni papságnak II. Móz. 18. r. 15— 20. v. és 28. r. 1. v.- 
ből olvasható megfogalmazása vezetett a papi hivatal közvetítői jel
legének az egyetlen közbenjáró, Krisztus mellőzésével való kiélezé-
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.séhez. A  levita papságnak a ! V. Móz. 3. i\ 5— 13. v. és 18. r. S— 32. 
v.-ben foglalt alapítása, osztályrésze és szolgálata lett indokává a 
külön papi rendnek, a klérusnak a keresztyén Egyházban. Malakiás 
2. r. 7. v. mély lelki értelmű kijelentése: „a papnak ajkai őrzik a 
tudományt és az ü szájából törvényt várnak, mivel a .Seregek Urának 
követe <">“ , a papi világuralom jogosítványa lett.

Pedig kétségtelen, hogy az ót esi ámen túrni hivataloknak reánk
nézve csakis azok az elemei érvényesek, melyek Krisztusra és az u 
szent gyülekezetére utalnak. Az időhöz kötött elemek, mint ,,régiek!“ , 
elmúltak. Hiszen kétségtelen, hogy az ótestamentumi papság a for
mák és jelképek egész rendszerében jelenik meg, melyek még magu
kon viselik a mágikus jelleg ősi zománcát (Így pl. a papi ruházat: 
TT. Móz. 28. r. 2— 43. v .; felszentelésük módja: II. Móz. 29. r. 1— 37. 
v., III. Móz, 8. r.; szentségük feltételei és jegyei; III. Móz. 21— 22. 
r.) s általában egész rendkívül nagyszabású intézményük egy óriási 
jelképe az isteni közvetítésének az ember számára. A Zsid. 8. r. 5. v. 
az egészről így ítélkezik: „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyé
kának szolgáltak“ . Krisztus, mikor kenetével betöltötte, ugyanakkor 
el is törölte az őtestamentumi hivatalokat. Az ö kenetében, tehát 
hivatalaiban az elválasztottak egész gyülekezete részes, mint próféták 
örököse, királyi nép, szent papság. Az egész Ótestamentum, ezt jel
képezte és jövendölte. Ennélfogva a szent személy és hivatal antik 
köre lezárult, és az Ű jtestamentumban a szent hivatal is egészen új 
értelmet nyer, mint a választott gyülekezel testvéri megbízatása és 
megbízottjainak munkája.

3. Az Űjtestamentumban elsősorban az evangéliumokat kell meg
vizsgálnunk abból a szempontból, hogy tartalmaznak-e rendelkezést 
vagy utalást az egyházi hivatalra nézve. Azt találjuk, hogy az ótes- 
tamentumi világ legfontosabb intézményének, a papságnak az evan
géliumokban semmi jelentősége nincs, egyszerűen nem is létezik Isten 
Országa szempontjából. Ha az evangéliumok világosságában olvassuk 
az őtestamentumi papság törvényeit, szabályait, szolgálatait, teljesen 
külsőségesnek kell találnunk azt. az egész bonyolult és roppant erő
feszítést, mely által az ember Istent kereste és szolgálta. Az evan
gélium mindezt, semmivé tette az Tsten és a lélek tökéletes benső kap
csolata által. A  Krisztusban megjelent isteni Kijelentés nem az ótes- 
tamentumi papi szolgálat külsőleges intézményéhez kapcsolódik, sőt 
egyenesen annak dacára és ellenére jön. Ebben a tekintetben nincs 
előzménye, analógia nélküli, egyetlen. A szent személyek hivatás
köre helyett az evangéliumokban az Isten Országának szolgálatát

5*
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találjuk és ennek emberi munkásai a Krisztus áltál választolt 
„tanítványok“ .

Meg kell azonban állapítanunk, hogy a „ tanítvány“ evangéliumi 
képe semmi esetre sem egyszerű „példa“ az egyházi hivatalra, köze
lebbről a lelkipásztorra nézve. Az evangéliumbeli tanítványoknak a 
testben közöttük élő Krisztussal való közössége egyszeri, soha többé 
nem ismétlődő, a Kijelentés szférájába tartozó tény. Azok a csodálatos 
vonások, melyek a tanítványokat, illetve az ö Krisztussal való éle
tüket jellemzik, örök időkre kötelezők ugyan a Krisztus ügyének 
szolgáira, de már a megdicsőült Krisztus lelki testében, az Anya- 
szent egyházban, annak egészen más viszonyok között folyó életében, 
vagyis éppen az Istentől rendelt egyházi hivatalokban. Csakis ennek 
határozott tudatában mondhatjuk, de így kell is mondanunk, hogy 
az egyházi hivatal, vagyis a lelkipásztori szolgálat, igazi mivolta, 
képe, örök lényege, úgy, amint azt Krisztus Urunk akarja és rendeli, 
az evangéliumokban van megrajzolva, a tanítvány ősképében.

Próbáljuk meg- néhány vonással utalni erre a lényegre, melynek 
a mai egyházi hivatali szolgálatban mmdeuekfelett és döntően kell 
érvényesülnie.

Nem a tanítvány választja a Mestert, hanem a Mester a tanít
ványt (Ján. lő. r. 13— 16. v.). Krisztus azokat választja ki a maga 
ügyének szolgálatára, akiket az aratás Ura küld az ő aratásába. 
(Mát. 9. r. 37— 38. v.), akiket az Atya adott neki és akik közül senki 
el nem veszhet (Ján. 17. r. 12. v.). A  választás célja az, hogy vele 
legyenek és hogy kihűldje őket prédikálni (Márk 3. r. 13—15. v.). 
Bz !a két mozzanat nem leket el egymás nélkül. Csak akik vele voltak 
és látták az ő dicsőségét (Ján. 1. r. 14. v.), mehetnek a világba, hir
detni őt, de viszont, akik vele voltak, nem maradhatnak örökre nála 
a szent hegyen, hanem le kell menniük a. világba (Mát. 17. r.). A  vele 
való életközösség a barátság és a békesség élete (Ján. 14. r. 12—31. 
v., 15. r. 13— 16. v.). A  küldetés parancsa pedig ennek az életközös
ségnek a világba való átpLántálására vonatkozik. Ezért a tanítványok 
emberhalászok (Máté 4. r. 19. v., Márk 1. r. 17. v., Luk. 5. r. 1— 11. v.), 
misszionáriusok (Ján. 21. r. 15— 17. v., Máté 10. r. 6. v., Máté 28. r. 
18—20. v.), bizonyságtevők, akik még „nagyobbakat“ is fognak cse
lekedni az ő  Lelke által, mint amiket Ö e földön cselekedett (Ján. 
14. r. 12. v.).

A tanítványnak Krisztushoz való viszonya azon alapszik, hogy 
Benne meglássuk azt, aki „egyedül jó " , Istent, mert különben hami
san és teljesen hiába csatlakozunk hozzá (Mát. 19. r. 17. v.). Az ő
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követése egyébként in radikális szakítást jelent a múlttal és az em
beri érdekekkel (Mát. 10. r. 37. v., Luk. 9. r. 57—62. v.). A tanít
vány! kapcsolat nem a hús és vér köteléke, hanem a hité és a hit
vallásé (Mát. 16. r. 13— 2U. v.), nem az emberi dolgokra, hanem 
Isten dolgaira való gondolás (Mát. 16, r. 22—28. v.). A tanítvány 
élete Krisztusnak a kereszt felvételével való önmegtagadó követési 

Mái. 10. r. 38—39. v>). üzen a radikalizmuson belül azonban a 
tanítvány élete nem böjt, hanem lakodalom (Márk 2. r. 18—22. v., 
Luk. 5. r. 33— 39. v,), a tanítványok a Vőlegény barátai, akik az <i 
növekedésében gyönyörködnek (dán. 3. r. 29—30. v.), örömük az, 
hogy neveik felírattak a mennyben (Luk. 10. r. 20, v.). Sorsuk, 
ősi Iái y részük a legteljesebb azonosulás Krisztus szenvedéseivel, de 
egyúttal a világ feletti győzelmével is (Jan. 16, r. 33. v.).

A tanítvány -munkájú mindig a mait értékeihez kapcsolódik, 
de ebhez újat, is kell adnia: önmagát, saját bizonyságtételét. Így lesz 
bölcs gazda,, aki ót és újat lmz elő az ő éléstárából .(Mát. 13. r. 52. v.). 
Sohasem szabad bevégzett eredményekre törekednie, mert. tudnia kel!, 
hogy más a magvető és más az arató (dán, 4. r. 35—38. v.). Minden 
munkája egyedül a Krisztustól nyert lelki hatalmon alapszik, amely 
korlátlan ugyan, de nem az ö emberi ereje és önkénye, mert sem a 
tisztátalan lelkek feletti hatalmat (Mát. 10. r. 1. v.), sem a kulcsok 
Hatalmát (Mát. IS. r. 18. v.) nem a.maga képességeiből meríti, hanem 
sáüárságrakapja, kegyelemből. K hatalom gyakorlásának nincsen bére 
és ára, ingyen vettétek, ingyen adjátok, de méltó a munkás az ő 
táplálékára (Mát. 10. r. S— 10. v.). Azért Krisztus ügyét, a lest erő- 
lelcnségénok tudatában estik vigyázassa! és imádkozással lehel hor
dozni a kísértések között (Mát. 26. r. 41. v.).

A  tanítványokra nézve úgy másokkal szemben, mini egymás 
között a megbocsátás (Mát. 18. r. 21— 35. v.) és a szeret et új parancsa 
(dán. 13. r. 34— 35. v .) mindenekfelett kötelező. Rangjuk és nagy
ságuk minden világi analógia kizárásával az engedelmesség és a, szol
gálat mértékében van megállapítva (Mát. 18. r. 1 -4. v., 20. r. 20— 
28. v., dán. 13. r. 3— 20. v.).

A tanítványnak a világhoz való viszonya az evangéliumokban 
tagadhatatlanul a radikális ellentét. A világ, mint „a test kíván
sága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése“ (1. dán. 2. r. 16. v.J, 
istenellenes és a tanítvány ezért, örök harcban áll vele (Mát. 10. r. 
34— 36. v.). Kis a világ örökre gyűlölni fogja Krisztust és övéit 
{Mát. 10. r. 22. v.). A tanítványok úgy bocsáttatnak e világba, mint 
juhok a farkasok közé. ezért az emberektől óvakodniuk kell, vagyis
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csak Isten lelkére szabad hallgatniok s bár mindig szelídeknek kell 
lenniük, mint. amilyenek a galambok, mégis az emberi viszonylatok 
közt a kígyó okosságával kell elsiklaniok (Mát. 10. r. 16—17, v..>.

Életükre, magatartásukra, helyzetükre, sajátos kivatáskörükre 
vonatkozóan örökérvényű az a szabály, mely Krisztus főpapi imájó
ban, mint érettük való könyörgés esedezik az Atyához: a világban 
ugyan, de nem a gonosz hatalmában («Tán. 17, r, 15— 17. v.).

Az itt vázolt vonások minden egyházi hivatal belső inagyát, Örök 
lényegét határozzák meg s az egyház hivatalos tevékenységének a 
legkisebb részletekben is egyedül ez a tanítványt lelkűiét ad lét jogot 
és értéket.

4. Az apostoli iratokban már az AnyaszentzgyJiáz szolgálatának 
különféle nemeivel találkozunk. Mind&zált.al a szolgálat egysége és 
lényegi azonossága minden kétségen felülátló. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a szolgálatok, illetve azok végzőinek nevei niég nincsenek élesen 
elkülönítve s gyakran felváltva, vagy együtt is használatosak. 
Továbbá mindig figyelemben kell tartanunk azt, hogy a tanítvány 
előbb ismertetett, jellege mindegyiknek belső értelmét alkotja, mely 
nélkül megüresült nevek volnának. Ezt egyébként az evangéliumokra 
való folytonos utalás is bizonyítja, A különböző szolgálatok és mun
kált, melyekről szó van ezekben, a következők:

Az apostolsálf, melynek lényegét Péter apostol a Krisztus fel
támadásáról való személyes bizonyságtételben állapítja meg (Ap. 
Csel. 1. r, 20—22. v., ahol „püspökséget“ is mond). Magának Krisz
tusnak szavai pedig az apostolokat a Szentlélek által erre megerő
sített. tanúknak nevezik, a földnek mind végső határáig (A]). Csel. 
1. r. 8. v.). Lényeges még az is, hogy az apostolok számának kiegé
szítése azokhoz a férfiakhoz van kötve, akiit a tizenkettővel együtt 
jártak minden időben, míg az Űr Jézus közöttünk járt-kelt, a János 
keresztségétől fogva a mennybemenetelig. Ez alapon lett apostollá 
Mátyás (Ap. Csel. 1. r. 21— 22., 26. v,). Ez a kiegészítés helyreállí
totta a Judás kiesésével megcsonkult tizenkettes számot, amiből 
nyilvánvaló, hogy Péter szerint csak ennyi apostol lehet. Azonban, 
amint azt tudjuk, van még egy, t. i. Pál apostol. Bár leveleinek tanú
sága szerint az ő apostolságát, nyilván éppen a Péter-íéle meghatá
rozás alapján, többen és többször kétségbevonták, ő maga rendület
lenül ragaszkodott hozzá és pedig azzal az indokolással, hogy ő is látta 
az Űr Jézust a tőle magától kapta az apostolság parancsát. Ezzel 
egy, minden emberi megbízást felülmúló, legmagasabb isteni indokra 
hivatkozott, melyet ismét és ismét hangsúlyoz és kiemel (Rom.
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1, r. 1. v., i. Kor. 1. r. 1. v,, í). i\ 1— 3. v., Gál. 1. r. 1. V., 1. r. 11. v. -—
2. r. 21. v.).' Apostolságát az Ap, Csel. 26, r. 19. v.-ben így jellemzi: 
..Nem levők engedetlen a mennyei látás iránt“ . Hogy pedig munkája 
valóban a Krisztus által rendelt apostoli bizonyságtétel ás pedig kivált
képpen való meg a többi apostolokéhoz mérve is, azt ezekkel a szavak
kal fejezi ki: ..Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ki köztietek., 
mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről“  (I. Kor. 
2. r. 2. v,). A Péter és. a Pál meghatározásának egyesítésével meg
állapíthatjuk, hogy az apostolság a Krisztus személy szerint való 
látásához, továbbá az ő egyenes és személyhez szóló parancsa alapján 
a feltámadásról szóló tanúságtételhez van kötve. Ebből világos, hogy 
m  „apostol“  lezárt hivatáskört jelent, olyan egyszeri és különleges 
szolgálatot, amely a Kijelentés körével megszűnt.

A  diakonáhts az Ap. Csel. 6. r. 1— 7. v,-ben van leírva. Először 
rmlíttetnek „a mindennapi szolgálatban“  forgolódó „özvegyasszo- 
uyok", a diakonisszák. (A gyülekezet diakonisszáját megemlíti a 
Rom. 16. r. 1—2. v. is.) Azután következik a hét diakónus válasz
tása. hogy „az asztalok körül szolgáljanak“ . Erre azért volt szükség, 
hogy az apostolok e szolgálattól mentesülve, könyörgéssel és igehir
detéssel foglalkozhassanak. Mivel a diakónusoknak „Szentlélekkel és 
bölcsességgel teljeseknek“  kellett lenniük,, nem hihetjük, hogy e nagy 
kvalifikációt csupán a jelzett szerény szolgálat miatt kívánták tőlük 
az apostolok, hanem, amint István vértanú esetében látjuk is, a dia
kónus „csodákat és jeleket tesz“ s hatalmas igehirdető is. Ezért azt 
kell tartanunk, hogy a diakónus mindenben az apostol munkatársa 
volt, mint helyettes és kisegítő, elsősorban a lelkigondozásban és sze
retetni unkában (I. Tini. 3. r. 8— 13. v.).

A püspöki tisztségről az I. Tim. 3. r. 1— 7, v. szól. Kvalifikációja 
nem más, mint a, gyülekezet pásztoráé általában. Mivel alapfeltétel 
az, hogy a maga házát jól igazgassa s hogy ne legyen új ember, „az 
isten Egyházára való gondviselés“ , mint a püspök feladata, kor
mányzói és felügyelői munkakört jelent. Ebben Isten sáfára, az egész
séges tudománnyal intő és az ellenkezők meggyőzője (T.itus 1. r. 
7— 8. v.).

A presbitereket (véneket) az Ap. Csel. 14. r. 23. v., 15. r. 4—6. 
v., 20. r. 17— 2S. v„ 21. r. 18. v. említi.

A  presbiter 'elnevezés, az apostolságot kivéve, gyűjtőneve az 
összes egyházi szolgáknak. Az I. Tim. 5. ,r. 17— 19. v. szerint a jól 
forgolódó presbiterek kettős tisztességre mélt altassanak, főképpen akik 
a beszédben és tanításban fáradoznak. Ellenük vádat csak két vagy
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három tanúbizonyságra szabad elfogadni. Az I. Péter f>. r. 1—4. v. 
szerint ők a nyáj legeltetni, gondviselői, pásztorai, példányképei. 
Ezekből világosan látható, hogy a presbiterség nem jelöl valamely 
különleges feladatkört, hanem vonatkozik az egyházi szolgálat vala
mennyi ágára. Álta Iában jelenti az egyház hivatalosainak elől járói, 
elsőbbségi méltóságát, tehát tiszt elet cím is.

Az evangélistákra vonatkozó helyek (Ap. Csel. 13. r. 2— 4. v., 
15. r. 22. v.. 21. r. 28. v., I. Tim. 4. r. 12— 16. v., 11. Tim. 2. r. 
22—26. v., 4. r. 2— 5. v.) azt mutatják, hogy ők az apostolok tanít
ványai, ifjabb megbízottjai, munkájuk folytatói voltak a megalapí- 
u 11 gyülekezetekben.

Az összes hivatalokat, és munkákat felsorolja az I. Kor, 12. r. 
28. v. és az Bf. 4. r. 11— 12. v. Ezek: először apostolok, másodszor 
próféták, harmadszor tanítók, azután evangélisták, pásztorok, csodá
lt vők, gyógyítók, gyámotok, kormányok, nyelveken beszélők. Részben 
tehát különleges, részben állandó, részben pedig alkalmi hivatalokat, 
megbízásokat, munkákat és személyeket- jelentenek. Mindezek 
kegyelmi ajándékok, melyek különbözők, valamint a szolgálatok és 
cselekedetek is, egységüket a Lélek, az Űr, az Isten adja, aki cselekszi 
mindezt mindenkiben (I. Kor. 12. r. 4— 6. v.).

Áttekintve az Űjtesta mentám iratainak az egyházi hivatalra 
vonatkozó tanításain, megállapíthatjuk, hogy az egy apostolsagot ki
véve, amelynek meghatározott és lezárt értelme van, semmiféle hiva
tali rendet bennük nem találunk, nem lehet élesen és szigorúan el
választani egymástól még az egyes hivatali elnevezéseket és munka
köröket sem, sőt a legtöbbször a különféle nevek ugyanazt a szolgá
latot jelzik, talán csali az alkalom, vagy a. szolgálattevő életkora sze
rint kiemelve. Szó sem lehet tehát arról, hogy az Üjtcstamentum egy 
külön papi rendet kreált volna, ellenkezőleg, a gyülekezettel, mint 
egyetemes szent papsággal szemben minden külön papi hivatalt el- 
1 őrölt. A lelki ajándékok alapján vannak a gyülekezetnek megbízott 
elől járói (vénei, presbiterei), akik közül némelyek könyörögnek és 
igét hirdetnek, mások a hitel tanítják, ismét mások szeretetszolgálatot 
végeznek, vagy kormányoznak és igazgatnák. Természetesen az is 
lehetséges, hogy egy személy e munkakörök közül többet is, vagy 
valamennyit végzi, tehát mint presbiter, egyúttal pásztor, püspök é-s 
diakónus is. Az Ujtestmnentum tehát nem ismeri és nem rendeli az 
egyházi hivatalnak klérusban való végzését s a külön-külön felszen
telés alapján létrejövő e.piscopusi (püspök, érsek, pátriárka, pápa), 
presbiteri (áldozópap, plébános) és diakonusi (szerpap) papi foka-



sutokat, melyek a nem protestáns keresztyénséghen exiszt álnak. Ezzel 
együtt természetesen ellene mond az egyházi (papi) hivatalok közötti 
rang különb ségnek is és az alárendeltség világi analógiák szerinti 
érvényesítésének. Talán mondanunk sem kell, hogy ez nem jelenti 
,, .szolgálati {egyelem  szükségtelenségét.

5. Nézzük meg ezek után, hogy a Szén lírás alapján miképpen 
tanítanak az egyházi hivatalról Kálvin János és a Második Helvét 
Hitvallás.

Kálvin az Institutió negyedik könyvének harmadik fejezetében 
szól „Az Egyház tanítóiról és szolgáiról, ezek választásáról és tiszté
ről'“ , vagyis „arról a rendről, mellyel az Űr kormányozni akarja az 
ö Egyházát.“ Isten maga kormányoz és munkál, de az emberek szol
gálatát, mintegy helyettes szolgálatot veszi igényije. Ez nem azt 
jelenti, hogy hatalmát és jogait átruházza reájuk, hanem azt, hogy 
«-mberj eszközök által cselekszik. Istennek, voltaképpen nincs erre 
szüksége, de irántunk való becsülését mutatja ki, mikor kiválasztja 
követeit, titkos akaratának magyarázóit, személyének képviselőit. Az 
emberek szájából, mintegy az ö szentélyéből ad választ az emberek
nek. Ila ö maga közvetlenül szólna., bizonyára mindenki meghall
gatná, de ő emberek által akar alázatosságra és engedelmességre 
nevelni, sokszor y hallgatóknál alacsonyabb műveltségű igehirdetők 
szájával is. „Egy porból támadt kis emberke“  szavára kell tehát meg
mutatnunk Isten iránti félelmünket, tiszteletünket, tanulékony
ságunkat. A  „cserépedényben“ kell megbecsülnünk a „kincset“ .

szeretet ápolására szolgál az is, hogy az egyforma testvérek közül 
az egyik pásztorul rendeltetik a többi tanítására, akik így tanít
ványokká lesznek. Az apostoli és pásztori tisztség az. Egyház megtar
tására. nélkülözhetetlen, mert ezáltal közli Krisztus a kegyelmi aján
dékokat az ö tagjaival, akikből felépíli az fi testét. Mindezekből lát
ható, hogy az Egyháznak szolgák által való kormányzása Isten örökre 
megszentelt és feledésbe nem mehető rendelése.

Az egyes egyházi hivatalokra nézve Kálvin felsorolja a Pál ajtós
tól leveleiben található s fentebb közöli összes tisztségeket. Megálla
pítja. ezek után, ami itt reánk nézve a fontos, hogy mindezekből a 
tisztségekből jelenleg csak a pásztori és doktori hivatal van érvény
ben, a többi csak „kezdetben“  volt s ma. csak kivételes esetekben lehet
séges. Az, amit az Egyház sohasem nélkülözhet, a pásztor és a doktor, 
kik közül a pásztor fegyelmez, Makramént tunokal szolgáltat ki, int. 
buzdít, a doktor pedig, mint tanító, írást magyaráz. Az ősi rendből 
a pásztor az apostolnak, a doktor a prófétának örököse.
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Az Egyház életének jó  rendje megköveteli, hogy a pásztornak 
saját gyülekezete legyen. A gyülekezetben vcgzetl szolgálata szerint 
lehet öt nevezni püspöknek, presbiternek, diakónusnak is. Ez utób
bira nézve azonban Kálvin kifejti, hogy a római egyházban létrejött 
értelmezés, mely szerint a diakónus csupán a szertartásban segéd
kező alantas pap (szerpap), ellenkezik a Szentírással, mert a diako- 
nátus úgy állítandó vissza, ahogy azt Isten Igéje rendeli: a szeretet
ni un ka végzésére. { Szegények gondozása, szeretetadományok kezelése.)

Bár a pásztorság nem jelent különleges szentséget, de munká
jának fontosságánál fogva külön élethivatást igényel s ezért erre a 
hivatalra vsak kellő képességgel bíró és kiképzett embert szabad 
választani. A választást az arra jogosultak szent félelemmel és imád
kozással vigyék végbe. A nép jelenléte, tudta és beleegyezése nélkül 
pásztort választani nem lehet, mert a választás az Egyház közjoga 
és szabadsága. Viszont nem szabad a nép szeszélyére bízni s ezért 
csak egy más pásztor vezetése alatt történhetik meg.

A  pásztort késr&iéteUél kell hivatalára felavatni. Ezt csak pász
torok hajthatják végre. A  kézrátétel egy jel, mely a gyülekezetnek 
az egyházi szolgálat méltóságát mutatja meg, a felavatandónak pedig 
azt, hogy mindenestől az Isten és az egyház hatalma alá állíttatok. 
Természetesen, ha ezt nem babonásan értjük, mondja Kálvin, n kéz
rátétel a Szentlélek reászállását is jelenti.

Amint- ezekből láthatjuk, Kálvin különböztet a „kezdetben" volt 
különleges szolgálatok és az Egyházban sohasem nélkülözhető, tehál 
mindig érvényes hivatalok között, melyeket azonban úgy vezet le. 
mint a két legkülönlegesebb isteni megbízatás: az apos'tolság és pni- 
félaság örökségét. Igv jut el a pásztori és a doktori hivatalhoz. Az 
előbbinek körébe sorozza és pedig a szolgálat minemüsége szerint a. 
püspöki, presbiteri és diakónust elnevezéseket is, melyek tehát nem 
a klémsi szubordinált fokozatokat, hanem csupán a pásztor külön
féle feladatait jelölik & szükség esetén ugyanazon személyben is egye
sülhetnek. Alapjában véve azonban a doktori hivatal sem különít
hető el a pásztoritól olyanképpen, hogy egyik a. másik munkáját ne 
végezhetné, csupán annak kiemelése nélkülözhetetlen, hogy az egy
házi szolgálatban az írás magyarázata minden más munkát megelőz 
és meghatároz.

A Második Helvét Hitvallás X VIII. fejezete szól !fAz Egyház 
szolgáiról, azok intézményéről és kötelességeiről“ . Ez a tanítás rész
ben megismétlése, részben magyarázata, részben pedig kiegészítése 
Kálvin tanításának.
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Az egyházi szolgák eredete, intézménye és működése Istentől 
van, általuk munkálja Isten az emberek üdvösségét. A  Szentlélek 
munkája nem teszi szükségtelenné az egyházi- hivatalt, mert Isten e 
hivatal által külsőképpen tanít Igéjében, míg a Szentlélek az Igét 
befogadó hitet belülről gerjeszti. Isten az ő egyszülött Fiát az új- 
szövetségi néphez az apostolokkal és egyházi tanítókkal egyetemben 
küldötte el.

Magára az egyházi hivatalra nézve elegendő az apostoli tan, a 
papi renddel nem kell törődnünk. A  szerzetesek és szerzetesrendek 
pedig szekták, akik az egyházra nézve szükségtelenek és veszedel
mesek.

Az apostoli tanítás alapján az Egyház szolgái a következők: 
püspökök, akik felvigyázók, őrállók s az egyház gondviselői; pres
biterek, akik tanácsadók és kormányzók; lelkipásztorok, akik az 
egyes gyülekezetek őrei és gondviselői; tanítók, akik az igaz hit és 
kegyesség oktatói.

Határozottan meg kell különböztetni egymástól a papi hivatali 
és az egyházi szolgálatot a hitvallás szerint. A  papi hivatal egyetemes 
és közös elhivat ása az egész egyháznak, gyülekezetnek. Az egyházi 
szolgálat pedig az egyetemes papságon belül a munkára való spe
ciális megbízatást jelenti. E munka részei és nemei: igehirdetés, 
sakramentumok kiszolgáltatása, intés, szorgalmazás, vigasztalás, erő
sítés, feddés, útbaigazítás, az elesettek felemelése, az ellenmondók 
meggyőzése, a farkasok elűzése, a bűn bölcs és komoly dorgálása, 
a békesség őrzése, a szegények, betegek gondozása, nyilvános könyör
gések, böjt és példaadás. Az egyházi fegyelmezési: az idő, a közjó és 
a szükség kívánalmai szerint épülésre kell alkalmazni. Az igehirdetés 
és a sakramentumok kiszolgáltatása olyan kötelességek, melyeknek 
hatékonysága nem függ az egyházi szolgák életének minőségétől, míg 
a többi munkáké egyenesen azzal áll döntő kapcsolatban. Természe
tesen ez nem jelenti azt, hogy az igeliirdetők zabolátlanul élhetnek, 
ellenkezőleg, kötelesek egymásközt fegyelmet gyakorolni, egyházi 
gyűléseken életüket megvizsgálni, a javíthatókst dorgálni és téríteni, 
a javíthatatlanokat elűzni, a tévtanítőkat teljességgel meg nem tűrni. 
A gyűléseket, egyetemes zsinatokat apostoli módra kell tartani. A hű 
egyházi szolga méltó a maga jutalmára, az életszükségeire valókat 
meg kell neki adni.

Az egyházi szolgák kizárólag Uruknak, a Krisztusnak engedel
meskednek, csakis az ő szolgái, akitől a. hivatali hatalmat sáfárságra 
kapják. Az így értelmezett hivatali hatalomban nincs fokozat, min-



dcniké egyforma, melyei a szolgálatok szerint kell megosztani egy
más között.

Az Egyház szolgáit a gyülekezet kiküldöttei törvényesen válasz
szák, csakis alkalmas és képzett emberek közül.

Hitvallásunknak ez a lanílása kiegészíti Kálvinét aképpen, hogy 
a pásztori és tanítói tisztség mellé külön hivatal, illetve szolgálat 
gyanánt felveszi a 'püspökit és presbiterit is, természetesen egészen 
szentírási értelemben. Az elkülönítés alapja nyilvánvaló: a pásztori 
és tanítói hivatalt az egyes gyülekezetek szolgálatának jelölésére hasz
nálja, a püspökit és presbiterit pedig általánosságban, az Egyház 
egyetemére vonatkozóan. f)e mivel, Kálvin magyarázása és kiegészí
téseképpen, erőteljes módon hangsúlyozza az egyetemes papi 'hivatal 
és a speciális szolgálati megbízás közötti döntő különbséget, világos, 
hogy e felsorolással is csak az egyházi szolgálat különféle ágait akarja 
jelezni, amelyek a szükség szerint nincsenek külön személyekhez, 
annál kevésbbé különböző fokozatú és minőségű hivatali hatalom
hoz kötve.

Ügy Kál vin, mint a hitvallás tanítása tehát megegyezik a Szent
írással abban, hogy hivatali rendet és külön papi rendet nem ismer, 
hanem csakis az egyetemes papság kebelében megbízott, elöljárókat, 
szolgákat, kiknek elnevezése munkájuk tartalma és természete sze
rint a Szentírásból vehető.

6. A mi magyar református Egyházunk a Szentírás, a refor
mátorok és a hitvallások tanítása alapján ismeri és alkalmazza a 
maga életében az egyházi hivatalokat. Éppen a fentebbiek szerint 
helyesen és jogosan élhet és él is azzal a szabadsággal, hogy e hiva- 
Iulok elnevezéseit, valamint számszerű megkülönböztetését saját tör
ténelmileg kialakult helyzetéhez és szükségeihez szabja, mert ránézve 
is egyedül az egyetemes papság ténye és az ebből következő egyházi 
szolgálat azonos jellegű és hatalmú, csupán a munka természetében 
különböző végzése kötelező.

Ez alapon a mi Egyházunkban a szolgálat természete szerint 
négy alaphivatal fejlődött .ki és van érvényben: « lelkipásztort, a 
i«nítói, a presbiteri és a diakónust.

A lelkipásztori tisztség és hivatal az Egyház élettevékenységei
nek tulajdonképpeni irányítója és fövégzője. Bár nem képez olyan 
különleges szférát, mint a római Egyházban, munkájának fontos
ságánál fogva mégis külön élethivatást és életpályát jelent. Érvény
ben lévő egyházi törvényünk megkülönbözteti a lelkipásztort a lel
készektől általában s ezt az elnevezést csupán annak a lelkésznek
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tartja fenn, aki a gyülekezetét önállóan vezeti. Ez a különböztetés 
íizonban nem jelent rangban, vagy jellegben való íelsőbbséget, ha
nem a kötelességkor jelölésére szolgál. Ugyanez áll a lelkészek közül 
választott esperesre és püspökre nézve is. Természetesen a szolgá
lati viszonyban érvényesül a szít bor dináeió.

A lelkészek kiképzését és nevelését az Egyetemes Konve.nl 1924. 
évi 89. számú határozata szabályozza az egyházi törvény alapján, 
amely szabályzat tanulmányi, nevelési és vizsgálati rendet foglal 
magában.

A lelkészek alkalmazásának szabályait az Egyházi törvény 11. 
tc.-e írja elő. Végre a lelkészek jogait, kötelességeit, munkáit, maga
viseletét, fegyelmezését az Egyházi törvény /. te. 37. §-b, a II. te
lt)— 12. §§-«■; és az egyházi törvénykezésről szóló VI. te. tartal
mazza.

A lelkipásztor kötelességei: az istentiszteletek ellátása, a lelki
gondozás, az egyháztársadalmi és szeretetni unkák intézése, az egy
házi iskola felügyelete, a vallástanítás és vallásos nevelés felügyelete, 
részben végzése, az anyakönyvek vezetése és kiadványozása, az egy
házközség szellemi és anyagi ügyeinek vezetése, a gyűlések elnök- 
lése, bizonyos esetekben a főgondnokkal együtt, végre az egyház
község képviselete a gondnokkal vagy főgondnokkal együtt.

A keresztyéni életben példaadó legyen, a hittételeket tartsa 
tiszteletben, hivatalos tetteivel és nyilatkozataival az emberszere- 
tetet, vallásos érzést, tiszta erkölcsöt, hazaszeretetei ápolja és erő
sítse, a pártoskodást és a személyi ellentéteket kerülje, lelkésztár
sa ival testvéri egyetértésben, másokkal jóakaratban és békességben 
éljen, politikai pártküzdelmek tüntetéseitől szigorúan óvakodjék, 
hivatásával ellenkező vagy azt akadályozó foglalkozástól tartózkod
jék, családi életével a hitbuzgóságban, tiszta, munkás, takarékos 
életben, szerénységben, egyszerűségben, mások segítésében, irgal
masságban, békességben és jóakaratban példát adjon, felesége refor
mátus, vagy evangélikus vallású lehet, gyermeket reformátusok, 
külső megjelenése komoly és feltűnésnélküli, istentiszteleti szolgá
latban palástot és süveget, polgári ünnepélyeken hosszú fekete 
kabátot viseljen, az istentiszteleti rendtartást pontosan tartsa meg, 
egyházi és vallásos ügyekben egyedül egyházi felsőbbségétől függ, 
ki iránt tiszteletet és engedelmességet kell tanúsítania, köteles állan
dóan szolgálati helyén tartózkodni s rövid időre szóló távoliét ese
tére is helyettesítéséről gondoskodni.

Az egyházi törvény intézkedéseiben az a legfontosabb, hogy



megállapítja azokat a tevékenységeket, melyeket az Egyházban kizá
rólag a lelkész, illetve a lelkipásztor, hivatali viszonylatban pedig 
az esperes, vagy püspök végezhet. Ilyen mindenek felett az igehir
detés és a sakramentumok kiszolgáltatása, általában az istentiszte
letek végzése, azután bizonyos kormányzati, adminisztratív és bírói 
hatáskörök betöltése. De ezeken túl a lelkészi munka ott is, ahol nem 
kizárólagos, meg van különböztetve a többi résztvevőétől, mert min
denütt a vezetés, irányítás, felügyelet, ellenőrzés tiszte illeti meg 

• és kötelezi. Természetes tehát, hogy az Egyház életében a legnagyobb 
felelősséget is a lelkész hordozza. Ezáltal, ami helyes is, az Egyház 
voltaképpen lelkipásztori vezetés és gondozás alatt él. Ez a hivatal 
egyesíti magában a hitvallás szerinti püspöki, pásztori és doktori 
tisztséget.

A  tanítói hivatal ugyanis a mi Egyházunkban sajátos értelme
zést nyert. Vannak ugyan lelkészeink, akik mint hitoktatók, vallás
tanárok, teológiai professzorok, a bibliai és hitvallási doktori tiszt
séget töltik be, de ezek Egyházunkban a lelkészi státushoz tartoznak 
s az Egyház alkotmányi életében mint lelkész jellegű egyének, vesz
nek részt. Egyházunk, mint a reformáció óta iskolafenntartó Egy
ház, a lelkipásztori hivataltól és státustól elkülönítve alakította ki a 

, tanítói hivatalt és tisztséget, melynek az Egyház alkotmányi életé
ben is fokozatos külön képviseletet és részvételt biztosított, elvá
lasztván mind a lelkészi, mind a világi képviselettől. Jelenleg tehát 
a tanítói hivatal alatt a különböző fokú egyházi iskolák és taninté
zetek munkakörét és tisztségét értjük. Erről a hivatalról, mely szin
tén külön élethivatást képez az Egyházban, szól az Egyházi törvény 
r. tc.-e.

Ugyancsak sajátos értelmezést nyert Egyházunkban a presbi
teri tisztség is. Az a tény, hogy a lelkipásztor egyenesen elnöke a 
presbitériumnak, mely nélküle nem is ülésezhetik, továbbá, hogy 
mind lelkészek, mind tanítók (tanárok) lehetnek presbiterek, lénye
gében csak megerősíti az egyetemes papság azon elvének tiszteletét, 
hogy külön papi rendünk nem lévén, elöljáróinkat az egyháztagok 
közül választjuk és pedig a törvényben megállapított feltételeken 
tál minden tekintet nélkül arra, hogy milyen polgári élethivatásban 
forgolódnak. Ezért, bár a presbiteri hivatal tulajdonképpen az egy- 

' házközség kormányzó testületének tagjaira és munkájára vonatkozik, 
ennek irányítása alatt egyházi közvéleményünk helyesen vonatkoz
tatja azt minden olyan megbízatásra, melyet az Egyház nem lelkészi 
és tanítói, tehát nem élethivatásszerűen alkalmazott, hanem világi

i s



tagjai töltenek be az Egyház életében. Ilyenek az Egyház világi 
tisztviselői, tanácsainak és közgyűléseinek világi tagjai, sőt. e tiszt
ségben járnak el azok a. világi tagok is, akik valamely alkalmi meg
bízatást végeznek, A presbiteri tisztségről az Egyházi törvény 1. te. 
J.f— ifi. és 64— 78. §§-ai szóknak.

A presbiteri tisztségnek, az egyházi törvényben meghatározott 
alakján túl való ilyen értelmezése teljesen bibliai és az egyetemes 
papság igazságát gyakorlatilag érvényesíti, rámutatván arra a kívá
nalomra, hogy az igazi egyháztagság voltaképpen abban az aktív 
részvételien van. melyet a hivatásszerűen működő tisztviselők mun
kája mellett, a. körül és azon tűi a tagok megbizohyítanak.

A diakónust tisztség Egyházunkban a szegények gondnokának 
kijelölése által érvényesül. Az Egyház missziói munkájának előtérbe 
kerülése azonban magával hozza a hivatásos missziói munkások: 
diakónusok és diakonisszák képzését és alkalmazását is. Ide szárai
knak a missziói munkát felügyelő, irányító utazótitkárok is. Végre, 
szélesebb értelemben a diakónia tisztét végzik az Egyház karitatív 
alakulatai. A  diukonátusra vonatkoznak az Egyházi törvény H l. te. 
3. §. d), II. te. 2. V. te. 83, §. •/., / . te. 50-—51. §-ai, III. te. 8. §-o.

A legutóbbi két évtizedben Egyházunk nagyjelentőségű fejlő
dést. mutat a missziói tevékenységnek, mint saját döntőföntosságú 
élettevékenységének felismerése, megszervezése és munkálása terén. 
Ennek történelmi fontosságú dokumentuma az Egyházi törvény 
Hl. te.-e, „Az Egyház missziói mi inkájáról“ , továbbá a 14,2— 1931. 
számú konventi határozattal megalkotott missziói szabályrendelet. 
Ezzel kapcsolatosan szükségszerűen következik be a. diakonatus ere
deti értelmének újra való érvényesülése is. A hivatásos diakónusok 
és diakonisszák, történelmi okok folytán, eddig az Egyháztól füg
getlen egyesületek neveltjei és alkalmazottjai voltak. Jelenleg is 
csak a. tiszántúli és az erdélyi egyházkerületnek vannak saját dia
kónus, illetve diakonissza-képző intézetei, anyaházai és a karitatív 
intézményei. Kétségtelen, hogy amilyen mértékben megerősödik az 
Egyház missziói öntudata, olyan mértékben kell érvényesülnie 
annak a követelésnek is, hogy amint lelkészeit csak sajátmaga 
képezheti és alkalmazhatja, úgy a diakonatus tisztségére is saját- 
magának, az Egyháznak kell kiképeznie és alkalmaznia az ő testé
ben munkáló szolgákat.

7. Az egyházi hivatalokkal szorosan összefügg az Egyháznak 
intézményekben való önfenntartása és élete. Az egyházi intézmény. 
mint az önfenntartás külső eszköze, éppen olyan nélkülözhetetlen.
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mint az egyházi hivatal. Általános értelemben intézménynek neve
zünk valamely állandósított és szabályozott módot bizonyos cél 
elérésére. Ilyen értelemben az Egyház egészét is intézménynek nevez
hetjük, ha nem üdvintézményt értünk alatta, hanem állandósított, 
szabályozott, megszervezett rendszerét az utaknak, módoknak és esz
közöknek, melyek segítségével a lelkeket Isten Országa polgáraivá 
neveljük és ebben a közösségben megtartjuk. így mondhatjuk, hogy 
a magyarországi református Egyház, mint alkotmány és szervezet, 
intézményesen gondoskodik arról, hogy hatóságok és tisztviselők, 
testületek és személyek, szellemi és anyagi eszközök állandóan, rend
szeresen és egyöntetűen végezzék el azokat a feladatokat, melyekért 
az egyházi intézmény egésze létezik.

Az Egyház feltétlenül rá van szorulva az intézményes módok 
létesítésére, igénybevételére és használatára. E világban élvén és 
munkálkodván, kénytelen számot vetni azokkal a viszonylatokkal, 
melyekhez célját alkalmaznia kell, a nélkül, hogy puszta analógiává 
tenné a maga tevékenységi módjait. Ha nem akar lemondani arról 
a nagy kötelességéről, hogy tagjainak szellemi nevelését maga tartsa 
a kezében, kénytelen iskolafenntartó lenni, ha a szeretet parancsát 
a világban élő tagjai közt teljesíteni akarja, amint teljesítenie kell. 
kénytelen szerétet-intézményeket létesíteni és fenntartani.

Azonban az Egyházra nézve a legnagyobb lelkiismereti parancs 
őrködni a felett, hogy az intézményesség és az intézmény sohase 
váljék öncéllá, minthogy nem egyéb, mint egy lelki célkitűzés, egy 
lelki magatartás és élet látható, anyagi eszköze.

Az újteslmnmtumi Kijelentésnek az intézményességre vonatko
zólag két parancsa van. Először az, hogy az intézmény „a mennyei 
dolgok ábrázolata legyen“ , mert „meglásd, hogy mindeneket azon 
minta szerint készíts, amely a hegyen mulattatott néked“ . (Zsid.
8. r. 5. v.) Ez azt jelenti, hogy minden intézménynek ahhoz a célhoz 
kell alkalmazkodnia, a szerint kell létesülnie, amelyet az Ige jeleni 
ki. mint örök mennyei, isteni akaratot. Másodszor az, hogy Isten 
minket Krisztusban olyan jócselekedetekre teremtett, „amelyekéi 
előre elkészített, hogy azokban járjunk“ . (Ef. 2. r. 10. v.) Ez pedig 
azt jelenti, hogy az intézményes munkában nem lehet semmi emberi 
kezdeményezés, alapítás, érdem, mert az intézmény csak engedelmes 
felismerése és megtestesítése lehet Isten örökkévaló ■ tervének, gon
dolatának, azoknak az életformáló erőknek, melyek szerint Isten 
kegyelmi ajándékai mint ruhák és fórmák adatnak nekünk, hogy 
azokat felöltozzük, betöltsük. A Heidelbergi Káté szerint „nem azok.
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amelyeket mi gondolunk jónak, vagy amelyek emberi rendelésen 
alapulnak (91.), hanem azok a valóságos jócselekedetek érvényesül
jenek az intézményességben, melyek által „hálánkat egész életünk
kel mutatjuk meg, hogy ö t  dicsőítsük, hogy a magunk igaz hite 
felől annak gyümölcseiből bizonyosak legyünk és hogy istenfélő 
életünkkel embertársainkat is megnyerjük Krisztusnak“ . (86.)

Tisztán kell látnunk ezért azokat a veszedelmeket, melyek az 
Egyházat fenyegetik az intézményesség részéről, ha e parancsokat 
szem elöl téveszti. Ilyen az intézmény megüresedése. Az intézmé
nyes munka könnyen gépiessé, iparszerüvé, sablonná válik. Nagyon 
szabályos és kitűnő lehet s mégis tartalmatlan, üres. A  legjobb 
tanítási módszer, a legprecízebb szeretetmunka-teljesítmény haszon
talanná válhatik az Egyházra nézve, ha nem az élő hit és a belőle 
fakadó szeretet lelke él benne. Veszedelmes az intézménybe vetett 
túlságos bizalom is. Ez az Egyház életét és munkáját elsekélyesíti. 
Sohasem szabad elfelejteni, hogy az intézmény segít, szolgál, de 
lelket teremteni nem tud. Az Isten Lelke teremt intézményt, s az 
Egyház akkor tud ezzel élni, mikor a Lélek áramlása erős benne 
s ezért élni és feladatát végezni akarja. Az intézményesség túlfej- 
lődése, a sok és erős intézmény is rejt magában veszedelmet. Ebből 
külsőségesség, önhittség, felfuvalkodottság lehet úrrá az Egyházon, 
amely miatt munkája világi analógiákra tér át, világi hatalmat 
igényel és érvényesít.

Ezekkel a veszedelmekkel szemben viszont meg kell állap liá
nunk azt, hogy a jól megszervezett, felszerelt és vezetett intézmény 
új és új lehetőségeket nyújt; a szolgálat lelkének s a munkát nagyon 
megkönnyíti és sikeresebbé teszi. (Ef. 5. r. 15— 17. v.) Ha az intéz
mény a maga célját hűséges és odaadó lélekkel szolgálja, az Egyház 
életerejét fölfokozza és meggazdagítja, mert felindítja a lelkeket az 
öntudatosan hívő és áldozatosan szerető életre. Amennyiben a lelki
ség, személyesség, felelősség és áldozatosság követelményei az intéz
ményben éberen vannak tárává s állandóan gyakoroltatnak, akkor 
az intézmény nagy áldás forrása az Egyházban, mert megtestesíti, 
bizonyítja és garantálja az Egyházban élő hit valóságát, a szolgálat 
értékét és gyümölcseinek egészséges voltát.

Az intézmény tehát Isten rendelése, szükséges és áldásos, azon
ban nem pótolhatja, hanem csak szolgálja az élő hitet és a munkáló 
szeretetek Ebben az értelemben kell megbecsülni és így kell helye
sen felhasználni az Egyház életében.

Az egyházi hivatalra és az egyházi intézményre vonatkozólag
Makkal: a z Egyház missziói munkája



az elmondottakban igyekeztünk felmutatni és tisztázni a Kijelentés, 
valamint a hitvallás szerinti helyes értelmezést. A hivatalos és intéz- 
ményes Egyház ezek szerint nem áll ellentétben a hitvalló, lelki 
Egyházzal, a Krisztus igazi Egyházával s nem más, mint az. Viszont 
mindaz, amit a Szentírás és a hitvallás tanít, élő és parancsoló figyel
meztetés arra az állandó kísértésre, amely az Egyházat fenyegeti 
az emberi akarás, önérvényesítés, hatalmaskodás és világi analó
giára való berendezkedés soha nem alvó törekvéseiben. Semmi sem 
fontosabb, mint az, hogy Egyházunk lelki és. missziói, tehát valóhgn 
hitvalló Eavház Ifigyjm. De ez semmiképpen nem jelentheti azt, 
hogy az Istentől rendelt és az ö akarata szerint értelmezett hivata
lokat és intézményeket egyszerűen eltöröljük, vagy megvessük, hogy 
az Egyházban „hivatalos“  és „élő“  megkülönböztetést,, ellentétet, 
szakadást idézzünk fel, hanem csakis azt, hogy a Krisztus lelki tes
tében, annak örökkévaló törvényei szerint éljünk és viaskodjunk 
Isten uralmáért a világ felett.
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NEGYEDIK FEJEZET

A Z EGYHÁZ BELSŐ (TARTALMI) TEVÉKENYSÉGEI.

1. Az, istentisztelet

a) A  kultusz.

Az Egyház voltaképpeni, leglényegesebb belső, tartalmi tevé
kenysége az istentisztelet, amiért az Egyház mindenekelőtt van. Ez 
a tevékenység Istennek kijelentett akaratán alapszik s módja e szerint 
alakul, szabályozott és állandó rendben. Az Egyháznak ezt a lényegé
hez tartozó tevékenységét két szempontból vizsgálhatjuk, úgymint 
állandó formák és változó tartalom szempontjából. Az istentisztelet 
állandó formáját nevezzük kultusznak, lényegében azonos, de konkrété 
változó tartalmát pedig igehirdetésnek.

A  kultusz vallástörténetileg ősi emberi magatartás és eljárás, 
melynek legmélyebb gyökerei az animisztikus lélekhitbe és a mágiába 
nyúlnak vissza. A  kultusznak ez az őse azonban a keresztyén Anya- 
szentegyház istentiszteletéhez viszonyítva csak úgy jön számításba, 
mint kísértés és tévedés, mely belecsúszván, annak evangéliumi tiszta
ságát megzavarja. Az ősi és antik hagyomány a kultuszban az ú. n. 
theurgia, melynek célja az isteni erők, lelitek, istenek kényszerítése 
akaratuknak az ember érdekéhez való alkalmazására. Ezáltal igyekez
tek befolyásolni isteneiket, hogy az embereket megtartsák és gyara
pítsák érzéki életükben.

Az Ótestamentumban, bár a tlieurgiának még sok törmeléke, 
emléke kísért, a kultusz mégis sokkal magasztosabb alakjában áll előt
tünk, amennyiben a primitív kényszerítés és befolyásolás helyét a 
hódolat és szolgálat alázatos magatartása foglalja el. Az Ür kedve, 
gyönyörűsége és dicsősége az, ami a szolga cselekményeit irányítja. 
Messze az emberi akarás fölé emeli az ótestamentumi kultuszt az is, 
hogy kizárólag csakis az Űr által kijelentett és szentesített helyen, 
időkben és módokon lehet végezni. Az, ami ezt a kultuszt emberi 
oldaláról tekintve relatív értékűvé teszi, az utilisztikus és jurisztikus
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lelkűiét, minélfogva jogi kultusznak is szokták nevezni. A  zsidó szél
iem ugyanis a kultuszhoz a haszon és áldás gyümölcseit fűzi, viszont 
ezek feltételéül az Istennel kötött szerződés szigorúan pontos betartá
sát vallja és ismeri el. Ezért van, hogy e kultuszban a legnagyobb 
és legkisebb részletek teljesen egyforma fontosságúak, véghezvitelük
ben a legkínosabb aprólékosság sem túlzás, sőt nem is elégséges, ami 
miatt titkos, azaz nem is tudatos bűnök keletkeznek, Isten szentségé
nek sérelmei, melyek átkot és romlást idéznek Izraelre.

Az Űjtestamentumban jelenik meg a kultusz legmagasabb alakja, 
melyet szellemi kultusznak nevezünk. Ennek alapja a mennyei Atyába 
vetett gyermeki hit s a cselekmények kifejezői az Isten és az ember 
közötti lelki közösségnek.

A történeti keresztyén Egyházban ez a szellemi kultusz mindig 
úgy érvényesült, hogy egyrészt a theurgikus és jogi hagyomány, más
részt. a magát érvényesíteni akaró autonóm emberi szellem nagy kísér
tései fenyegették, zavarták, befolyásolták. így  a nem protestáns ke
resztyén kultusz a theurgia és a jogszerűség felé, a protestáns keresz
tyén kultusz pedig a racionalizmus és methodizmus felé hajlamos 
eltorzulni.

Ami közelebbről a református keresztyén kultuszt illeti, hosszú 
időkön át forgott abban a veszedelemben, hogy racionalisztikus elfaju
lásában puszta tanítóintézménnyé legyen. Ez tulajdonképpen feles
legessé válását és megsemmisülését is jelentette volna, mivel a kul
tusz nem alkalmas arra, hogy tanítson. A  methodisztikus tendencia 
viszont térítőintézménnyé szeretné tenni a kultuszt, ami megint 
hiábavalóvá tenné azt, mert kultikus úton valódi megtérést előidézni 
nem lehet. De a kultuszt nem is szabad ilyen kifelé irányúiénak tekin
teni, mert hiszen éppen ellenkezőleg, a közös hit kifejezésére való.

Mikor a kultuszt, mint az Egyház élettevékenységét, akarjuk 
megérteni, figyelmünket csupán erre a jellegére szabad irányítanunk. 
A következőkben tehát nem szándékunk egy szertartástant (liturgi- 
kát) adni, még dióhéjban sem. A  szertartástan a kultusz összes problé
máival elvileg és rendszeresen foglalkozó tudomány. Mi itt az Egyház 
élő organizmusában csak magát, az élettevékenységet vizsgáljuk, a 
maga lényegében, alkatában.

A kultusz formai tevékenység ugyan, de nem külső tevékenység, 
mint a kormányzás vagy közigazgatás. Az istentiszteleti forma 
ugyanis kifejezése annak a- lelki tartalomnak, amely az Egyház lénye
gét teszi. Az Egyház Isten tiszteletéért van. Az Ország Királyának, 
a Család Atyjának járó hódolat és szeretet az Egyház éltetője, az
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alattvalók, a gyermekek részéről. Ami azonban a kultusz sajátossá
gát adja, az ezeknek az érzelmeknek az Istennel való találkozás szent 
tényében történő kinyílván ulása.

A  református keresztyén hit szerint ez a találkozás sohasem 
történhetik meg másként, mint Isten lényegének megfelelően, tehát 
sohasem magukban a szertartásokban, hanem a szellemi Istennek 
megfelelő gondolati valóságban, az Igében. A  találkozás tartalma, 
értelme, titka, áldása az igehirdetésben van. Azonban még az embe
rekkel való találkozásnak is megvannak ,a maga kötelező szabályai 
és formái, melyek igen lényegesek, a lényegből folyók s melyeknek 
mellőzése a találkozás meghiúsulását vonja maga után. Mennyivel 
inkább megvannak tehát a szabályai és formái az Istennel való talál
kozásnak s mennyivel lényegesebbek ezek amazoknál, mikor mellő
zésük az Istennel való találkozásunkat hiúsítaná meg!

A  kultusz az Egyháznak az a tevékenysége, mely által lehetővé 
teszi a lelkeknek Istennel való találkozását.. Ennek a találkozásnak 
nemcsak a formáját, de a tartalmát is az Ige szabja meg, minélfogva 
a. kultusz az Igében megszabott tartalomhoz formálódik.

A református keresztyén kultuszban csak egyféle találkozás tör
ténhetik, az Ige szerint: a bűnös ember találkozása a szent és kegyel
mes Istennel. Ennélfogva a kultusznak ehhez a találkozáshoz méltó 
és alkalmas keretek, szabályok, formák, szertartások megadása a 
feladata.

Kérdésünk tehát az, hogy ezeket honnan kell venni és megálla
pítani ?

A felelet csak ez lehet: Isten Igéjéből, a Szentírásból.
Itt azonban meg kell különböztetnünk az Ótestamentum és az 

Űjtestamentum Kijelentését. Nem olyan értelemben, mintha az 
egyik istenibb vagy kötelezőbb lenne, mint a másik. Hanem úgy, hogy 
az ótest ament urni kultuszt, a Zsid. 8—10. r. értelmében Krisztus 
főpapsága és az ő kenete: az egyetemes papság előképének kell tekin
tenünk és nem kultuszi előírásnak, míg a kultuszra nézve az újtesta- 
mentumi Kijelentést kell parancsokénak vallanunk.

Csikasz Sándor „A  református istentiszteleti hely fogalma“  című 
tanulmányában találóan mutat rá arra, hogy a római katolikus kul
tusz (mise) az ótestamentumi áldozati kultusz örököse, míg a refor
mátus istentisztelet egyenes folytatója az öskeresztyének által átvett 
zsinagógiai istentiszteletnek, Ez pedig, amint tudjuk, éppen a temp
lomi kultusz megszűnése után alakult ki, a fogságban. Ehhez a zsi
nagógiai istentisztelethez fűzte Jézus Krisztus az evangéliumi kul-
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túsz kialakulását, amint azt a Luk. ev. 4. r. 14—21. v.-eibeu olvas
hatjuk. A  zsinagógiai kultuszban ekkor már megvoltak egyes alkat
részek, mint a zsoltáréneklés és imádkozás, valamint az áldás is. 
Ezek közé illesztette be Jézus az igehirdetést, mint központi részt. 
A  Törvény és a Próféták olvasása, tolmácsolása addig is az össze
jövetel fő célját alkotta, azonban Krisztus igehirdetése: „Ma teljese
dett be ez az Írás a ti hallástokra“ , egészen más, éppen a döntő jelen
tőségét, az Istennel való találkozást tette a kultusz csúcspontjává, 
lényegévé.

Az apostoli iratokban ezen az alapon van kifejlesztve a gyüleke
zeti istentisztelet formája. Pál leveleiben a sakramentumok, az agapí, 
az adakozás, az igehirdetés közérthetősége, az ékes rendtartás, már 
mind elő vannak írva, ugyanő nagy súlyt helyez a zsoltárok, lelki 
énekek használatára.

Az apostoli korban tehát már a gyülekezeti istentisztelet teljes 
formája készen van.

Kálvin az Institutio IV. könyvének X. fejezetében, valamint 
Az egyházi könyörgések alakjáról 1542-ben írt és A sakramentumok 
kiszolgáltatásának és a ’házasság megszentelésének módjáról szóló 
munkáiban részletesen foglalkozott a kultusz kérdésével. Ezenkívül 
is nagyon sok idevágó fejtegetése, nyilatkozata van, melyeket bőven 
közöl és ismertet Nagy Sándor Béla „A  református istentisztelet 
Kálvin felfogása szerint,“ c. munkája.

Senki sincs, aki az istentisztelet formáját olyan következetesen 
és olyan gyökeresen visszavezette volna az evangéliumi és apostoli 
alapokra,'mint éppen Kálvin. Ami azonban itt minket leginkább 
érdekel, az, hogy ö távol tartotta magát bármilyen formának változ- 
hatat tanná tételétől. Szerinte Isten Igéje a kultuszra csak általános 
szabályt adott, mert e tekintetben minden idő más megegyezést kíván. 
Az általános szabályon belül teliét lehetséges a változtatás, egyes 
részletek elhagyása, vagy újak állítása.

Hitvallásaink ugyanebben a meggyőződésben vannak, A Heidel- 
bergi Káté 06— 08., 103., 117. kérdéseiben az istentisztelet formájára 
és rendjére nézve semmiféle kötelező szabályt nem ad, hanem annak 
belső értelmével és jelentőségével foglalkozik. A IT. II(Ivét Hitvallás 
X X II. részének C. pontja is csak arra terjed ki, hogy „minden illen
dően és rendben történjék az Egyházban és általában épülésre legyen 
minden“ . A X X III. és X X IV . részek hasonló módon tárgyalják a 
részleteket, a X X V III, rész. 2. pontja pedig egyenesen kimondja, 
hogy „Manapság is a mi gyülekezeteinkben eltérő szertartások van
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nak. . .  árudé a tanra és hitre nézve nem különbözünk egymástól sem 
e miatt az egység és közösség nem bomlik fel. A  szertartásokat, mint 
közömbös dolgokat illetőleg, mindig szabadsággal jártak el a gyüle
kezetek. Ezt cselekesszük ma mi is“ .

Való, hogy az evangéliumok és az apostoli iratok a kultusz alkotó
részeit említik és előírják, belőlük a gyülekezeti istentisztelet általá
nos képe összeállítható, de tény az is, hogy szorosan, egységesen és 
kötelezően megállapított istentiszteleti rendtartást nem adnak.

Ezen a körülményen alapul a Kálvin és a hitvallások szabad
ság-felfogása is erre vonatkozólag. Azonban, ha az Ige ilyen rend
tartást nem is parancsol, sehol nem is tiltja azt, sőt a jó  és ékes rend 
követelésében benne foglaltatik az ilyen egységes rend megállapításá
nak szüksége is. A  kultuszi szabadságból, sajnos, liturgiái szabados
ság, rendetlenség származott és ezért Kálvin és a hitvallások álláspont
ját helyesen értelmezve, éppen a szabadság hatalmánál fogva, csakis 
arra a meggondolásra juthatunk, hogy az Egyház, miután az általá
nos szabályon belül nincs kényszerítve a formákhoz való ragaszko
dásra, saját belátásából, saját érdekében kell hogy az egységes ren
det megállapítsa és érvényesítse kultuszában.

Az istentisztelet formái ugyanis semmiképpen nem önkényesek 
s ezért a kultuszi önkényt, szabadosságot, helyi túlburjánzásokat 
vagy csonkításokat megtűrni nem szabad.

Magyar Református Egyházunkban hosszú évtizedeken át folyt 
az egységes istentiszteleti rendtartás megalkotásáért a küzdelem. 
Ez ma már lezárult és gyümölcsei tulajdonunkban vannak. (Isten- 
tiszteleti Rendtartás ti- magyar református Egyház számára. Az orsz. 
zsinat 1929.— 550. sz. határozata. Kiadva 1930-ban. Ugyancsak ki
adatott a Romániai Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rend
tartása is, 1932-ben.) Fájdalommal kell azonban megállapítanunk, 
hogy e rendtartásoknak minden komoly értéke mellett is ott kísért 
bennük a reformatori és hitvallási bizonytalankodás öröklött árnyéka, 
mert se nem egységesek, se nem kizárólagosak. Igen sok tekintetben 
segítettek a zilált helyzeten, de a helyi és egyéni kezdeményezések 
útját véglegesen nc-m vágták he. Egyházunknak ebben a nagyfontos-, 
ságú létkérdésében „a trombita bizonytalan zengést tett“ .

Pedig az igazság az, hogy a kultusz szabályai az Igéből folyván, 
sem felesleges, sem tetszéstől függő részletei nem lehetnek, hogy pedig 
mik lehetnek benne, azt lényege, a bűnös embernek a szent és kegyel
mes Istennel való találkozása teljes mértékben megszabja és pedig 
nemcsak alkotórészeiben, melyeket a, Szentírás megállapít, hanem a
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részek egymásbailleszkedésében és sorrendjében is, valamint kivite
lük módjában, egészen a külső jelek és magatartás minden mozza
natáig.

A  szent találkozás belső értelemben és külső lefolyásban egy
aránt zárt, organikus egység, szigorú feltételek szerint alakuló drámai 
cselekmény.

Ha következetesen végiggondoljuk ezt a találkozást, annak ter
mészetéből logikusan alakul ki előttünk a református gyülekezeti 
kultusz egyedül helyes képe, a maga tipikus formájában.

Mindenekelőtt fontos az, hogy bármennyire óhajtozzunk is Isten
nel találkozni, ennek megtörténte nem tölünk függ. Imádságainkban 
folyamodhatunk és kell is folyamodnunk ezért a szent királyi audien
ciáért, de teljesülni ez csak akkor fog, ha Isten maga meghív minket. 
Tudjuk, hogy ő  általában hívogat is minden lelket magához, de azt 
is tudjuk, hogy a tényleges találkozásnak belső, lelki feltételei van
nak, melyeket az Ige egybefoglalva „ mennyegzÖi ruhának“  nevez. 
(Máté ev. 22. r. 11— 14. v.)

Istennel való találkozásunk nincs helyhez és időhöz kötve, azon
ban a gyülekezeti kultusz keretében ezek a tényezők is fennállanak: 
a találkozás színhelye Isten háza, a templom és a találkozás órája a 
jó  rend érdekében meg van állapítva úgy naponként, mint vasár
napokon és ünnepeken.

A két külső tényező közül az idő a gyülekezet életkörülményei 
szerint bizonyos határokig változhatni, mert mi mágikus értelmű 
szent időt nem ismerünk. A  szent helynek, a templomnak sincs tulaj
donképpen egyéb ismérve, minthogy az Istennel való találkozás cél
jának megfeleljen, de éppen ezért helyes és kívánatos, hogy megépí
tésének és berendezésének egységes típusa kialakuljon. (Lásd erre- 
nézve Csikesz Sándor idézett tanulmányát.)

Maga az istentisztelet, a találkozás a meghívással kezdődik, 
melyet közönségesen a harangozás jelez. A  harangozást ne tekintsük 
pusztán célszerűségi hivogatási módnak. Mint ilyen, alapjában véve 
mással is pótolható s nem feltétlenül és mindenütt megfelelő. Azon
ban a lelkek egész serege nem ok nélkül ragaszkodik hozzá. Minden 
mágikus tapadványtól megtisztítva is beszédes jelképe az Isten felénk 
dohogó, minket váró atyai szívének.

Az istentiszteletet, mint találkozást, három részre oszthatjuk. 
Az első a bemutatkozás és fogadtat,ás, a második az együttlét, vendég
ség és társalgás, a harmadik a búcsúvétel és elbocsátás.

A  hemutatkozást a lelkipásztor, a liturgus, mint a gyülekezet
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megbízottja, vezeti. Ezért a legelső aktus az, hogy a „szent hegyet“ 
jelképező szószékről a gyülekezet nevében előfohászt mond, melyben 
Isten segedelmét kéri.

Az Isten közelében, házában áhítat tölti el a gyülekezetei, a 
találkozásra való várakozás szent félelme és öröme s ezt fejezzük ki 
az Istent dicsérő énekléssel.

Erre Isten megjelenik és maga felel nekünk az ő Igéjében, melyet 
a  bibliai lectio felolvasása fejez ki.

A  hozzánk szóló Istennel szemben, aki szent és igaz, méltatlan
ságunk, bűnösvoltunk nyomorúságának érzése önt el s ránknekezedik 
ti bűn terhe, mely Istentől elválaszt minket. Ezt a terhet le kell ten
nünk az ö  zsámolya elé, közös gyónásunkban, a bűnvallásban, melyet 
ti gyülekezet a lelki pásztorral együtt mond, legjobb, ha állandó, kötött 
forma szerint. De a bünvallás abban a reményben történik, hogy 
Isten, örök ígérete szerint, a hozzáférőnek megbocsát és ezért a bűn
vallást nyomban követi az ugyancsak közös és lehetőleg kötött- 
formájú hitvallás, mely szerint egyedül Isten kegyelmében és irgal
mában bizakodunk, a Jézus Krisztusba vetett bit által.

Éppen mivel Isten az ő Igéjében a megtérőnek bizonyosan ígéri 
a bocsánatot, ezután a feloldozásnak kell következnie, melyet a lelki- 
pásztor Isten Igéjével (és nem a saját szavaival) hirdet ki.

Megjegyezzük, hogy a közgyónás, vallástétel és feloldozás az 
erdélyi liturgiában különválasztott aktust képez, míg a magyar- 
országiban csak egyik része az első, ű. n. prófétai imának, mellyel 
egybe van olvasztva. Különválasztása mind elvileg, mind gyakorlati
lag teljesen indokolt. Elvileg az istentisztelet előbb említett tagolt
sága, részekre oszlása követeli meg, mert míg ez az aktus a bemutat
kozáshoz és fogadtatáshoz tartozik, a prófétai ima már az együtt- 
létliez, az istentisztelet második részéhez. Gyakorlatilag pedig igen 
fontos ennek a részletnek külön kiemelése, mert a prófétai imával 
való egybeolvadása azzal fenyeget, hogy mellőzhető, elhagyható, el
mosódó lesz, pedig nélkülözhetetlen mozzanat és e mellett igazi refor
mátor!, kálvini örökségünk is.

Az elő fohász, dicséret, lectio, bünvallás, hitvallás, feloldozás 
magában foglalja és be is zárja az istentisztelet első részét, a bemu
tatkozást és fogadtatást.

Ezután következik a második rész, a tulajdonképpeni találkozás, 
az együttlét, mely a királyi vendégség általi tápláltatásban és Isten
nel való társalkodásban áll.
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Erre az ú. n, főénekkel készülünk elő, melyet követ a prófétai 
imádság, amelyben, a lelkipásztor szavaival magasztaljuk Isten ke
gyelmét és keljük az Ige általi tápláltatásunkat, a Szentlélek bizony
ságtételében az Atyával való üdvösséges társalkodást, közösséget.

Ezután még egy rövid ének következtetik, kifejezéséül a gyüle
kezet imádságában felgyűlt imádatának, reménységének, lelki éhsé
gének. Azt a szokást, hogy az igehirdetés elé művészi (vagy kevésbbé 
művészi) szólóéneket, karéneket, zeneszámot tesznek, nem tarthatjuk 
helyesnek, legíennebb csak megtűrt és minél hamarabb elhagyandó 
rossz hagyománynak.

Az istentisztelet igazi központja, lényege az igehirdetés, az alap
ige felvétele és magyarázata által. Isten, aki Lélek, itt jelenik meg 
előttünk teljesen a hozzá egyedül találó gondolati síkban, Igéjében, 
mellyel táplál, gyógyít, vigasztal, felszerel és küld bennünket az  ő 
munkájába. Ez a lelkek boldog részesedése a királyi vendégségben, 
miközben magával az "Orral és Atyával társalognak közvetlen, csalá
dias egyűttlétben, melyet a Szentlélek esedezése kísér kimondhatat
lan fohászkodásokkal. (Ttom,. 8. r. 26. v.) A  szent és kegyelmes Isten
nek bűnös, de megtérni kész gyermekeivel az igehirdetésben való ez 
az együtléte, ünnepi lakomája és társalkodása olyan csodálatos ke
gyelmi tény, hogy az Írás szavai szerint „angyalok vágyakoznak bele
tekinteni“ . (I. Péter I. r. 12. v.)

Igehirdetés után a nagy imádságban, a lelkipásztor szavaival, 
hálát adunk az Ige áldásaiért, könyörgünk annak foganatossá- 
tételéért, hálaáldozatul ígérjük és ajánljuk fel életünket, továbbá a 
Szentlélek Isten háztartását, müveit, edényeit: az Anyaszentegy-
házat, gyülekezetei, intézményeket, főként a szenvedőket, azután a 
nemzetet, a felsőséget, a világ népeit az Űr kegyelmébe ajánljuk, 
adott és különleges könyörgéseket teszünk, végre a Szentháromságot 
magasztaljuk és áldjuk.

A  nagyimádság után közvetlenül az Cr imádságát mondjuk el 
és az a helyes, ha ezt a gyülekezet fennhangon együtt mondja a lelki- 
pásztorral. Az Űr imádsága a mi előbb elhangzott gyarló könyörgé
sünknek megítélője, kiegészítője, teljességrevivője; mint igazi, töké
letes imádság, szárnyaira veszi a mi emberi könyörgésünket és Isten 
trónusához száll vele. Egyúttal kifejezője az Anyaszent egyház egy
ségének is, melynek közösségében a gyülekezet az Atya vendége volt. 
Az ű r  imádságát nem szabad egyéni bővítésekkel, vagy kihagyások
kal, pongyola és henye pontatlansággal mondani el, hanem szigorúan, 
szó- és betűszerint a szentírásbeli szövegében. Ez a szöveg a Máté ev.
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6. r. 9— 13. r.-ben foglaltatik és legjobb, ha a lelkipásztor azt a 
Szentírásból olvassa fel.

A főének, a prófétai imádság, a közének, az igehirdetés, a nagy 
imádság és az tír imádsága az istentisztelet második, főrészét alkot
ják, az Atyával való együttlétet és társalgást a királyi vendégségben.

Ezután következik a harmadik, zárórész, a búcsúvétel és el
bocsátás.

Vendéglátó Atyánkkal szemben gyermeki hálával vagyunk eltelve 
és e hálánk megmutatása végett az istentisztelet keretében jelképes 
hálaáldozatot mutatunk be az adakozásban. Az adakozás tehát az 
istentisztelet lényeges alkatrésze és egyetlen alkalommal sem marad
hat el. Ezért arra a lelkipásztor hívja fel a gyülekezetét, emlékeztet
vén a tagokat Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén, sze
génnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagod
junk. (II. Kor. 8. r. 9. v.) Maga az adakozás vagy a következő ének 
alatt, vagy kimenetelkor történik, összegyűjtés, illetve perselyezés 
útján. Az adakozás céljául meg szokták jelölni a gyülekezet közszük- 
.ségeit, a szegények segítését vagy valamely helyi egyházi szükséglet 
betöltését. Természetesen helyes, hogy az adakozás gyümölcse a hit
ből fakadó szeretet munkáit táplálja, azonban fontos az is, hogy a 
gyülekezetei megfelelő módon meggyőzzük arról, hogy az istentisz
teleti adakozásnak nem az anyagi eredmény a célja és mérője s hogy 
távolról sem az Egyház külső önfenntartásának eszköze. Éppen ez a 
félreértés az oka annak, hogy sok helyen ma is idegenkednek tőle és 
azt- tartják, hogy az anyagi szükségletek biztosításának más és cél
szerűbb módjai vannak, amiben igazuk is van. T)e nincs igazuk, ha e 
félreértés következtében az istentiszteleti adakozást feleslegesnek 
tekintik. Ismételjük, hogy itt jelképes cselekményről van szó, hála- 
áldozatról, életünk, minden kegyelmi ajándékaink Istennek való 
felajánlása jeleként. Ebben az értelemben, mint a búcsúvételkor 
kifejezett köszönet, nélkülözhetetlen istentiszteleti alkatrész.

Az adakozás után, régi szobás szerint, hirdetések lehetnek. Ezek 
közül az Űrvacsora kihirdetése szükségszerű és mindig az adakozásra 
való felhívás után közvetlenül következik, mint az Űr meghívása és 
figyelmeztetés a kellő előkészületre. Egyéb hirdetések közt a gyüle
kezet házasulandó tagjainak kihirdetése, az egész gyülekezet életében 
fontos híradások szerepelhetnek, azonban mindig csak olyanok, 
melyek a hely és alkalom méltóságához illők. A  nem szorosan az 
istentiszteletre és Isten népének az Űrhöz fűződő kapcsolataira vonat
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kozó hirdetések általában, kerülendők, mert az istentisztelet egységét, 
rendjét, belső értelmét zavarják és megbontják.

Búcsúvételünk a záró hálaénekben jut ezután kifejezésre, melyre 
Isten elbocsátó áldása felel. Az áldás nem a lelkipásztor jókívánsága, 
hanem Isten kegyelmes szózata, mellyel színe elől elenged és műm 
kaink közé visszaküld. Ezért kizárólag csak Isten Igéjében szólhat 
hozzánk.

Az áldás bezárja az istentiszteletet, ntána semmi más aktusnak 
helye nincs, legfeljebb az engedhető meg, hogy a gyülekezet rend
ben való távozását orgonaszó kísérje.

A  kultikus istentiszteletnek ez a belső lényegéből való végigveze- 
tése kétségtelenül mutatja, hogy alakulása, alkatrészei, sorrendje 
nem önkényes és egyéni elképzelésektől függ, hanem a maga szigorú 
logikája és szerkezete szerint teljesedik ki.

Lényeges vonásai, hogy a lelkipásztor vezeti, mert a testvéri 
közösségben ő a családfő, hogy az előfohász kezdi és az áldás zárja 
be, mivel egységes, zárt egész, melyben kezdettől végig részt kell 
venni, hogy a gyülekezet aktív részt vesz benne az éneklés, köz
gyónás, hitvallás, az Űr imádságának elmondása által.

Az itt vázolt istentiszteleti forma természetesen az alaptípust 
mutatja fel. Lehetnek rövidebb és teljes formák, de a lényeges 
alkatrészelmek mindenütt ezeknek kell lenniök. Az istentiszteletnek 
ezen a típuson belül különböző fajai is vannak: homÜiás, sakramen- 
tumos és szimbolikus istentiszteletek. Azonban az Ige mindegyiknek 
középpontja, akár mint hallható, akár mint látható, akár mint jel
képes cselekménnyel kísért Ige.

b) Az igehirdetés.

Az istentiszteletet tartalmi szempontból igehirdetésnek nevez
zük, mert henne minden mozzanat és forma az igehirdetés döntő 
tényének kiemelésére szolgál. Az igehirdetés mint tartalmi tényező, 
változó annyiban, hogy az Igének mindig aktuális értelmét, parancsát 
világítja meg, egyebekben azonban állandó és mindig azonos főtevé
kenysége az Egyháznak.

A  Szentírás az Isten Országáért folytatott küzdelemben és mun
kában az igehirdetésre helyezi a döntő súlyt. Krisztus azért választ 
maga mellé tanítványokat, hogy a közösségből kiküldje őket prédi
kálni. (Márk ev. 3. r. 14. v.) Pál apostol hirdeti, hogy mivel a böl- 
cseség által a világ nem ismerte meg Istent, tetszett Istennek, hogy 
az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. (I. Kor. 1. r.
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21. v.) Az igehirdetés a keresztről való beszéd, még pedig a Krisztus
nak, mint megfeszítettnek prédikálása, mely a, jelkívánóknak botrán- 
kozás, a bölcseséget keresőknek bolondság, de a hivatalosaknak Isten 
hatalma és bölcsesége. (I. Kor, 1, r. 18— 25. v.) E szerint az igehir
detés a Kereszt szellemének: a megváltó szeretetnek hirdetése a 
világban, mely az önmegtagadás parancsában megbotránlcozik, az 
önfeláldozáséban pedig bolondságot lát. Az igehirdetés éppen ezért 
bizonyságtétel arról, hogy ez a megbotránkoztató és észellenes Kereszt 
az egyedüli hatalom és bölcseség, amely meggyógyíthatja és meg
mentheti a beteg, halálraméltó embert.

Kálvin az Institutio IV. könyvének VII. fejezetében tanítja, 
hogy ,,az Isten Igéjének égen és földön, emberek és angyalok előtt 
legtiszteletreinéltóbbnak és legszentebbnek kell lennie.“  Az Egyház 
az Ige Egyháza, szolgái pedig „ministri Verbi Divini.“

A  Heidelbergi Káté 103, kérdése és felelete szerint Isten a ne
gyedik parancsolatban ,.először is“ azt rendek, „hogy az igehirdetés 
fenntartassék.“

A II. Helyét Hitvallás a X X III. rész 3. pontjában megállapítja, 
hogy az istentisztelet minden részében mértéket kel! tartani azért, 
mert „a  szent gyülekezetekben az evangéliumi tudományra kell leg
több időt fordítani.“ A  II. részben pedig megmagyarázza a helyes 
igehirdetés feltételeit, és pedig a nyelvi, történeti, belső értelmi elő
feltételeket, a hit és szeretet regulájának való megfelelőséget, az Isten 
dicsőségének és az emberek üdvösségének szol gálására. alkalmasságot, 
a lelkileg gondolkozó emberek Isten beszédéből merített bizonyság
tételében.

Egyházi Törvénymik II. te. 12. és 16. paragrafusai pontosan 
előírják az igehirdetés szolgálatának személyi feltételeit és tárgyi 
irányelveit.

Már az I. fejezetben láttuk, hogy Kálvin és a reformátori teológia 
képviselői az igehirdetést az Egyház voltaképpeni ismertető jegyé
nek, lényegében egyetlen tevékenységének tekintik.

Az a döntő és mindenekfelett való jelentőség, amely az idézett 
forrásokban egyöntetűen az igehirdetés tulajdona, mutatja, hogy 
alatta nem szabad a hetenkénti egyetlen vasárnapi prédikációt érte
nünk, sőt az összes prédikációkat sem. Az igehirdetés elsősége, egve- 
dülisége azt jelenti, hogy az Egyház minden tevékenysége és az egy
házi szolgálat minden ága az Ige hatalma, irányítása alatt áll és 
Istennek Igéjében kinyilatkoztatott akaratát szolgálja.

Az igehirdetés tehát legelőször is nem szónoklat, még ha egyházi



szónoklatnak nevezzük is. Éppen ez ellen a közvéleményszerü tévedés 
ellen küzdött az egyházi szolgálat pedagógiai és pásztori értelmezése 
a teológia utolsó évtizedeiben. Bár ez teljesen jogos és üdvös reakció 
volt a szónokló papság visszaélései ellen, ma már világosan látjuk, 
hogy a pedagógiai és pásztori tevékenységet sem szabad elkülöníteni, 
■szembeállítani az igehirdetéssel s hogy ez nemcsak helytelen, de vesze
delmes egyoldalúságra vezet. Az igehirdetés gyökere a pedagógiai és 
pásztori munkának, melyek nélküle alaptalanok, lelketlenek, külső- 
ségesek, viszont a pedagógiai és-pásztori munka nélkülözhetetlen elő
feltételei az igehirdetés gyümölcsöző voltának. Éppen a tevékeny
ségek egysége az a hatalom, mely a gyülekezetei élteti és Összetartja 
s a bűnnel szemben harcra képesíti.

Az igehirdetésnek mindenesetre van egy tágabb és egy szorosabb 
értelmezése.

Tágabb értelemben véve az igehirdetés prófétai bizonyságtétel 
Krisztusról az élet minden viszonylatában. Ez Krisztus prófétai 
,,kenetének“ öröksége, minden igaz keresztyén számára, hogy „az ő 
nevét vallja“ . (Heid. Káté. 32.) Ebben az értelemben az Egyház 
egész élete bizonyságtétel, igehirdetés.

A  szorosabb értelemben vett igehirdetés meghatározott feltételek 
közt érvényesülő ünnepélyes gyülekezeti tevékenység, a gyülekezeti 
istentisztelet tartalmi tényezője a kultusz formáiban.

Amint az előzőkben láttuk, a kultusz azt a célt szolgálja, hogy a 
gyülekezet a lelkipásztor vezetése mellett lélekben Istennel találkoz
zék. Az igehirdetés pedig ezt a találkozást a bűnös embernek a kegyel
mes Istennel való találkozásává teszi a maga tartalmi és központi 
mivoltával.

Az igehirdetés jelentősége tehát abban van, hogy Isten, aki 
Lélek, lelki módon jelenik meg a lelkeknek, a saját gondolata, Igéje 
formájában, átsugározva az engedelmes emberi gondolatokon, az ige- 
hirdető és a hallgatók gondolatain.

Azonban nagyon jól meg kell jegyeznünk azt, hogy bár az ige
hirdetés Istennek gondolati megjelenése, kapcsolódása gyermekeihez, 
mégsem annyi, mint gondolatok az Istenről, vagyis emberi bölcsel
kedés, spekuláció, tanítás. Az emberi gondolkozás formái csak minél 
odaadóbb és engedelmesebb eszközök arra, hogy maga Isten szóljon: 
íme itt vagyok, ez vagyok, ezt tettem érted, ezt kívánom tőled. Ezért 
az igehirdetés, bár emberi bizonyságtételen át, de mindig Isten aka
ratát hozza és sohasem egyéni véleményt, egyéni megítélés számára. 
Mindig a közös hitben testvérekhez, a gyülekezethez szól s célja nem
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szórakoztatás, tanítás, térítés, hanem az ítélet és kegyelem megbízó- 
nyítása általi építés.

A kultuszban résztvevő lelkek telítve' vannak Istennel, de a tudat 
alatt. Az igehirdetés ezt a tudatalatti telítettséget az öntudatba hozza, 
Öntudatossá teszi, a vallásos nevelés által felhalmozott gondolattartal- 
niat életre támasztja, az Isten nélkül nyomorult lelket a gondolkozás 
szférájában, az öntudatban Istennel összehozza. Ezért a találkozás 
mindig' lelki, szellemi, gondolati, öntudati lesz, még a sakramentum- 
ban is, amely látható Ige s javai a lelki világban valóságok. Mégis, 
óvakodjunk ezt a fenséges találkozást racionális eszmeiségnek fogni 
fel. Ez megüresítené és megsemmisítené azt. Ne feledjük, hogy itt 
a 'gondolat a hit eszköze s Isten a hitben, a hit által jelenik meg 
benne. Az Ige gondolat ugyan, de szent gondolat, mert Istené, ezért 
bár gondolat fogja fel, de hivő gondolat, a magát Istennek kegye
lemre átadott léleké. Isten a hit számára Krisztusban lesz valósággá 
és a hivő gondolat az igehirdetésben Krisztus személyiségének meg
ragadó mcgelevcnítcsét látja, fogja meg, öleli magába s ebben talál
kozik Istennel, a Szentlélek bizonyságtétele mellett. Ezért helyesen 
mondta Niebergall, hogy az igehirdetésből kettő van kizárva: Isten 
Krisztus nélkül és Krisztus Isten nélkül.

Az Egyház a maga igehirdetői tevékenységét erre képzett és ké
pesített megbízottja, az ige-hirdető lelkipásztor által gyakorolja. Az 
igehirdetés kiváltképpen lelkipásztori szolgálat. Azokat a kivételes 
eseteket, melyeket egyházi törvényünk ennek ellenére statuál, szük
ségintézkedésnek kell tekintenünk s abban a reményben kell élnünk, 
hogy minél hamarabb megszűnnek. Elvileg ugyanis lehetetlen és tart
hatatlan állapot, hogy az Ige Egyházában a voltaképpeni és döntő 
tevékenységet más is gyakorolhassa, mint az erre nagy gonddal ki
képzett és törvényesen képesített lelkipásztor.

Ezt azonnal be kell látnunk, ha Isten Igéjének rendelkezéseit 
megszívleljük. Az igehirdetés szent írási) éli előfeltételei olyan termé
szetűek, hogy még a legjobban felkészült, hivatásos igehirdető is csak 
emberi alkalmatlanságának szent félelmével merészelheti ezt a szol
gálatot megkísérelni s akkor is tudja, hogy egyedül Isten jótetszése 
szentelheti az ő emberi dadogását, fertőzött ajkainak méltatlan 
bizonyságtételét a maga megjelenésének eszközévé.

A  Szentírás döntő helye az igehirdetésre nézve a II. Péter 1. r. 
16-—21. v.: „Nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg vele
tek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint 
a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert a mikor az Atya
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Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges 
dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én 
gyönyörködöm; ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén 
vele a szent hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a 
melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szö
vetnek re, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben, 
tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját 
magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai 
szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólották az Istennek szent 
emberei.“

Ha ezt az Igét megfigyeljük, látjuk, hogy az igehirdetö feladata: 
megismertetni a gyülekezetben élő tagolíkal Jézus Krisztus hatalmát 
és eljövetelét (jelenlétét). Ezért az igehirdetés nem. egyszerű beszéd, 
hanem megmutatása annak, hogy mivé teszi Krisztus azt a lelket, 
akihez eljött és hogy milyen hatalommal uralkodik felette. Az ige
hirdetésnek ez a tanúság a lényege, ez pedig feltételezi azt, hogy mö
götte az igehirdető élete áll a maga bizonyságtevő tényeivel.

Ha így van, akkor az is bizonyos, hogy mielőtt beszélhetnénk, 
előbb „szemlélői“  kellett hogy legyünk „az ő nagyságának“ . Az ige
hirdetés első feltétele tehát az, hogy állandó, elmélyülő, alázatos, 
engedelmes készülettel kell szemlélnünk, tanulmányoznunk Krisztus 
személyiségét, jellemét, életét, áldozatát, ennek világosságában pedig 
a magunk és gyülekezetünk tagjainak életét s így látnunk meg az ő 
isteni nagyságát: szentségét és kegyelmét. Az ilyen készület számára 
a Szentírás nem textusgyüjtemeny, nem másokra irányuló alkalmi 
munkaeszköz, hanem az élet könyve. A készülctlenség éppen az 
alkalmi használatból származik, az igazi készület pedig nem beszéd- 
betanulás, hanem magunk és gyülekezetünk állandó vizsgálata Krisz
tus nagyságának szemléletében, az Ige tükrében. Csak így lehetnek 
saját témáink és csak így lehet az igehirdetés élő és ható erővé a 
gyülekezet számára. Az igehirdetésnek tehát ez az állandó lelki szem
lélet, előkészület az első feltétele.

A  másik feltétel az, hogy Krisztussal együtt kell lennünk „ a 
szent hegyen“  s ott hallanunk az égből jövő szózatot: Ez az én szere
tett Fiam! Az igehirdetőnek arra a szent lelki magasságra kell fel
emelkednie, ahol saját életének váltsága, üdve lett az a tény, hogy 
Krisztus az Isten Fia. Aki Krisztus istenségét nem mint dogmát, ha
nem mint élete igazságát, meg nem ismerte, az nem lehet áldott ige- 
hirdető. Küldetésünk abból fakad, hogy Jézus emberalakja Megváltó 
Istenné, Isten Kijelentésévé dicsőül számunkra. Aki Krisztusban
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Istennel találkozott a szent hegyen, annak a szószék a Kijelentés szent 
hegyévé válik, melyre magával tudja emelni hallgatóit is, Istennel 
való lelki találkozóra Krisztusban. Másképpen ezt a találkozót sohase 
tudja előidézni.

Nem szép, okos, bölcs, tisztességes tanítások és tanácsok teszik 
az igehirdetést, önmagukban. Az ilyen pusztán emberi beszédek sen
kit sem tesznek mássá, jobbá, magát az igehirdetőt .se. A józan ész 
helyesli, de a beteg szív meg se hallja a saját vergődésétől, a Sátán 
pedig kacag rajta, mert mit sem árt neki. A Couosz csak akkor rémül 
meg, mikor a prédikátor a Kijelentés szent hegyéről a saját bizony
ságtevő életén keresztül mutatja fel a Kereszt szellemét a gyülekezet
nek. Az igehirdetés második feltétele tehát a Krisztus Istenségéről 
szóló személyes tanúságtétel.

E feltételek után az Ige megmutatja nekünk az igehirdetés el
rémítő szentségét. Prófétai beszédnek nevezi, mely igen biztos nálunk, 
t. i. azoknál, akik az előbbi feltételeknek eléget tettek. Sötétben vilá
gító szövétnekhez hasonlítja, melynek rendeltetése az, hogy világítson 
addig, míg a hajnalcsillag felgyűl és a nap felkel, vagyis amíg Krisz
tus maga eljön. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az igehirde
tés magút Krisztust helyettesíti az ő vissza jövet eléig. Ezt kell nekünk, 
..porból lett kiesi embereknek“ képviselnünk, az Igévé lett Krisztust, 
hogy az Ige a lelkekben Krisztussá legyen s a lélek ráismerjen majd 
e szövetnek fényénél magára a hajnalcsillagra és felkelő napra, a 
dicsőségében megjelenő Krisztusra, aki ítélni jő  eleveneket és holtakat.

Megtaláljuk az Igében az igehirdetés két meghatározó jellem
vonását is: hogy „nem mesterkélt mesék követése“  és hogy „nem saját 
magyarázatból támad“ . Az első azt jelenti, hogy az igehirdetés a mi 
saját bizonyságtételünk, a második azt, hogy ennek dacára nem ön
kényes, hanem a Szentlélek indításából származik.

A  „mesterkélt mesék“  valóban nagy veszedelmét képezik az ige
hirdetésnek. Más prédikátorok át nem élt gondolatainak, egész beszé
deinek „leadása“ , a belső, lelki szemléltetés helyett idegen illusztrá
ciók, történetbék, kitalált esetek, bölcs idézetek csillogó halmaza és 
belső üresség, a másét a miénk látszatává tevő szavalás, szónokiasko- 
dás, íme az igehirdetés átka. Az ilyen hazudozás nemcsak az Igétől 
esik távol, de messze elmaradt a tragikus kortól is, nem szól a ma 
emberéhez, nem annak tényleges szükségeit, ragadja meg s vagy a 
közönyt, vagy a szektát szolgálja. A szónokló igehirdetésnek ez az 
avatag, modoros, természetellenes formája rögzítette meg azt a köz
felfogást, hogy az igehirdetés a templomi világhoz tartozik, hogy

Makkai: Az Egyház missziói munkája



olyan papi tevékenykedés, amelynek semmi kiize nincs a mindennapi 
élethez és a lelkek valóságos életküzdelinéhez.

A másik veszedelem, a táryyiasság hiánya is, nagy veszedelem, 
mert az egyénieskedő magyarázat nélkülözi a Kijelentés hitelességét 
sugárzó hitvallási alaposságot. A  világ nagyon is öntudatos szellemé
vel szemben az önkényeskedő igehirdetés „saját magyarázatai“ el
sorvasztják a gyülekezet református keresztyén öntudatát, megfoszt
ják annak jellemképző, vigasztaló erejétől és prédájául dobják szel
lemi s exisztenciális ellenségeinek.

Az igehirdetésnek e szentírásbcli jegyein túl természetesen van 
mestersége, művészete is. Ez azonban az Ige fentebbi szabályainak 
érvényét nem érintheti, sőt e nélkül értéktelen. Az igehirdetés problé
máival elvileg és rendszeresen a homiletiha tudománya foglalkozik, 
mely a gyülekezeti igehirdetés elmélete.
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2. A nevelés

a) Az egyházi fegyelmezés.

Az Egyház nevelői tevékenysége formai szempontból a fegyel
mezés.

Ez a tevékenység, melyet általában egyháziegye)enmek szoktak 
nevezni, napjainkban különös fontossággal és aktualitással bír, egy
felől a korszellem által mindenütt megbontott rend veszélyeztetése, 
másfelől a külső, erőszakos fegyelmezési törekvések, parancsuralmak 
divatja folytán. Egyházunk közvéleménye is állandóan foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. Különösen ott vált égetővé, ahol az államhatalom 
nem áll a maga külső segítségével az Egyház mellé s így az Egyház 
a maga közakaratát és határozatait kizárólag lelki és erkölcsi erőkkel 
érvényesítheti, mint például a kisebbségi sorsban élő magyar refor- 
inátusság körében.

A Szentírás az Egyház fegyelmező hatalmát a „mennyek orszá
gának kulcsetl“ -bán, azok használatában állapítja meg. (Máté ev. 
16. r. 18—lí). v.; 18. r. 18. v.; János ev. 20. r. 21—23. v.) A fegyel
mezés módjára nézve a Máté ev. 18. r. 15— 18. v. a négyszemközti 
dorgálást, annak két vagy három tanú jelenlétében való megismét
lését. a gyülekezet előtti megintést és a kirekesztést sorolja fel.

A megszégyenítésről, mint a fegyelmezés módjáról szól a / / .  
Thess. 3. r. 14— 15. v., a hamis tanítók be nem fogadásáról a II. Ján. 
10— 11. v., a kiközösítésről az I. Kor. 5. r. 3—5, v.

Kálvin az Institutio IV. könyvének XTT. fejezetében beszél a 
fegyelmezésről, a fenyítékekről és a kiközösítésről. Az evangéliumi 
sorrend fenntartásával tanítja, hogy a közismert bűnöket az Egyház 
ünnepélyes feddésével kell megítélni. A fegyelmezés nélkülözhetetlen, 
mert az Egyház rendje annak hiányában fenntartható nem volna. 
Ez a fék, ösztöke és atyai vessző, melyek a nevelés szükséges eszközei. 
Ha a Krisztus tudománya az Egyház lelke, akkor a fegyelem az 
idegzet, melynek rendjében a lélek munkálkodik. A fegyelmezés szem
pontjából a bűn lehet gyarlóság, gaztett, cégéres bűn. Az utóbbi ket
tőnél már nincs helye a fokozatos fegyelmezésnek, az ilyeneket ese-
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lekvöket ki kell közösíteni, hogy a keresztyének közé ne számoltassa
nak, hogy a jók meg ue romoljanak, a hibázok pedig, látván ezekben 
az esetekben a bűn következményeit, megszégyenüljenek és igaz bűn- 
bánatra jussanak. Még a kiközösítettek ítélete sem végleges, valódi 
megtérésük esetén a gyülekezet visszafogadja őket a maga közösségébe. 
A fegyelmezés minden fokozatában, szigorú, de szelídséggel párosult, 
mert a fegyelmezés gyógyszer és nem kivégzés. Van Kálvin szerint a 
fegyelmezésnek olyan része is, amely a kulcsok hatalmán kívül esik, 
de annak gyakorlását részben megelőzi, részben kíséri, mint a böjt, 
az ünnepélyes könyörgés, a bűnbánati gyakorlat. Ezekkel a Szent
írásban gyakran találkozunk, helyesen használva üdvösek is, azonban 
az evangéliumi szabadság világában nincs szigorúan előírt szabályuk, 
formájuk, hanem idejük, módjuk, alakjuk az Egyház alkalmi meg
ítélésére van hagyva.

A II. Helvét Hitvallás a X IV . részben tárgyalja a bűnbánat, és 
megtérés kérdését. Az 5. pontban a kulcsok hatalmát fejtegetvén, 
alatta az igehirdetés intő, feddő munkáját és a gyülekezet fegyelemben 
tartásál érti, melyek által a mennyek országa megnyittatik és be- 
záratik. Ez azonban a békéltetés szolgálata legyen.

Ugyanebben az értelemben tanítja a Ueidclbergi Káté 83—85. 
kérdése és felelete, hogy a mennyek országának egyik kulcsa az evan
gélium prédikáltatása, mellyel az a hívőknek megnyittatik, a másik 
kulcsa pedig az egyházi fegyelmezés, mellyel az a hitetlenek előtt 
bezáratik. A kiközösítést úgy értelmezi, hogy az illetőket az Egyház, 
megbízottai -által „a szent sakramentumoktól való eltiltással rekeszti 
ki a keresztyén gyülekezetből és így Isten maga kizárja őket Krisztus 
országából.“

Viszont azonban megállapítja azt is, hogy az ilyenek, mint tagok, 
megtérésük esetén visszafogadta!mik.

Egyházi 'Törvényünk VI. tc.-c az egyházi törvénykezést írva elő. 
első részében az Egyház bírói hatalmáról szól és ezt az idézett szent
írási és hitvallási rendelkezésekre alapítja. A törvénycikk egyfelől 
szétválasztja az egyház fegyelmező munkáját és a hivatalos eljárás
hoz kötött törvénykezési, bírói tevékenységet, másfelől a kettőt bizo
nyos pontokon összedolgozza és egyesíti.

A jórészt feledésbe ment egyházi fegyelmezési gyakorlatot vissza- 
állítandónak nyilvánítja, de evangéliumi szellemben, nern a megtor
lás, hanem a szeretet szolgálatában. A fegyelmezésnek az volna a 
célja, hogy megelőzze és lehetőleg feleslegessé tegye a bírói eljárást, 
a lelkipásztor négyszemközti intelme, azután ennek két bírósági tag
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jelenlétében való megismétlése által. (H l. rész, 11. fejezet, B. 2-ik 
bekezdés.)

Az Egyház bírói hatalmának hivatalos eljáráshoz kötött, tör
vénykezési gyakorlása közigazgatási vitás ügyekre, fegyelmi ügyekre 
és a közérdekű bírói oltalom igénylésére terjed ki. Ezek közül itt a 
III. fejezetben felsorolt fegyelmi büntetések fontosak, mert ezek kö
zött találjuk az egyháztagra nézve az Úr asztalától való eltiltást, 
mely maga után vonja a választás- és választhatóság jogától való meg 
fosztást is. Ennél még súlyosabb az az eset, űrikor az ítélet az egyház- 
tagot összes jogaitól megfosztja, kivéve a templombajárást, gyerme
keinek megkereszteltetését és az Egyház iskoláiba járatását. E bün
tetések időtartamának maximuma öt esztendő, de ezen időn belül is 
■nyombem hatályukat vesztik, ha a megbüntetett egyháztag a presbi
térium, illetve az egész gyülekezet színe előtt a templomban ünnepé
lyes formában kinyilatkoztatja, hogy elkövetett bűnét töredelmesen 
megbánja. (III. rész, harmadik fejezet, B.) Ebben a rendelkezésben 
érdekes példáját láthatjuk a fegyelmezés és törvénykezés egyesítésé
nek, a kiközösítésre nézve pedig a kis és nagy excommunicatio össze
kapcsolásának. Figyelemreméltó az az intézkedés, mely a büntetést 
„nyomban“ megszünteti, mihelyt a megbüntetett egyháztag az előírt 
formák közt kinyilatkoztatja bűnbánatát. A  törvény szövegezése meg
engedi azt. az értelmezést, hogy ez a nyilatkozat csupán ígéret: „meg
bánja“ . Valószínűnek kell tartanunk és reméljük, hogy a gyakorlat, 
e rendelkezés revízióját fogja sürgetni, mivel meggyőződésünk szerint 
Isten Igéje a bűnbánatnak nem ígéretét, nem is egyszerű kinyilatkoz
tatását, hanem próbáját és mcgbizonyítását követeli a büntetés fel
oldása előtt. Hitvallásaink tanítását is kétségtelenül így» kell értenünk. 
A fegyelmezésnek, mint nevelőmunkának és a törvénykezésnek, mini 
megtorló tevékenységnek összekapcsolása, egyesítése, amely különben 
gyakorlatilag szükséges lehet, csakis ebben az esetben és éppen ezért 
indokolt.

A nevelés és megtorlás elvi szétválasztása és kapcsolatuk helyes 
tisztázása tekintetében a romániai magyar refoimátus Egyház 
erdélyi egyházkerülete tett figyelem remélté lépést, mikor az egyházi 
törvénykezéstől függetlenül érvényesítendő egyházi fegyelmezési 
szabályzatot alkotott és léptetett életbe, 1933-i közgyűlése 51-ik 
jegyzőkönyvi számú határozatával. Természetesen a szabályzat tör
vényen alapszik, és pedig az 1904— 7. évi zsinat által alkotott 
(nálunk már hatály talán) Egyház Törvény I. le. 14. paragrafus 
e.) pontján.
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A  szabályzat szerint a fegyelmezés kifejezett célja éppen az. 
hogy az egyházi törvénykezést megelőzően, az egyháztagokat a hit
vallás szerinti életfolytatásban nevelés és gondozás útján megtartsa 
és a tévelygőket helyes útra vezesse. Az egyháztagok felett, a fegyel
mezést a presbitérium gyakorolja, az egyházi tiszt viselők felett pedig 
fokozatosan az egyházmegyei tanács, az egyházkerületi igazgató- 
tanács, az esperesek és gondnokok gyűlése. Fegyelmezés alá tartozik 
minden olyan cselekmény vagy mulasztás, mely kötelességszegést 
vagy nyilvános botránkozást jelent. Ilyen eljárás azonban csak a 
fegyelmező testület elnöke előtt emelt panaszra indítható meg. 
A  fegyelmezés fokozatai: magános figyelmeztetés, a testület két - 
három tagja általi megintés, a testület előtti dorgálás, az úrvacsorától 
való eltiltás, a halálos betegség esetét kivéve, az egyháztagsági jogok
tól való fokozatos felfüggesztés, anyagi és szellemi jótétemények 
elvonása, egyháztársadalmi alakulatokból való kizárás. Senki snu- 
tiltható el azonban a templomlátogatástól, gyermekei megkerosztél
tetésétől és egyházi iskolába járatásától, a házassági eskütől és a leg
egyszerűbb temetési szertartástól. A fegyelmezés fokozatossága és 
fokozatai, a különösen súlyos esetek kivételével, betartandók. 
A fegyelmezési eljárás megszűnik, ha az illető a megbánás és meg* 
jobbulás bizonyságát adta és eklézsiát követeit. Ha ezek után a 
fegyelmezés alá tartozó cselekmény vagy mulasztás mégis megismét
lődnék, további vagy megújított fegyelmezésnek helye nincs, hanem 
az ügy azonnal egyházi hírén útra terelendő. A fegyelmezési határo
zatok ellen fellebbezni nem lehet, költségei; pedig egyik fokozatnál 
sem számíthatók fel.

Áttekintvén az egyházi fegyelmezésre vonatkozó forrásokon, 
mindenekelőtt, állapítsuk meg azt, hogy ez a tisztség' nem egyeseknek, 
hanem magának az Egyháznak tevékenysége és munkája. Mint ilyen, 
az Egyház lényegéből folyik, kívülefekvő indoka vagy analógiája 
nincs. Célja, hogy a. gyülekezethez ne számíttassanak a cégéres éle
tűek, mert az Egyház köteles őrködni az Isten választott gyülekeze
tének szentsége, Isten tulajdona felett. Ezért nem. vehetnek részi a 
cégéresek a gyülekezet Krisztusban való egységének kifejezésében, 
az úrvacsorában. Ezért kell tőlük különszakítani a gyülekezet tisztes- 
életű tagjait, hogy igaz hitükben és életükben megmaradhassanak és 
meg ne romoljanak a fertőzés folytán. Azonban a fegyelmezésnek 
legfőbb célja mégis az, kogy a gonoszok megtérjenek, mert az Egy
háznak bíznia kell. Isten kegyelmében, könyörögnie keli az eltévelve- 
dettekért s azokat tékozló fiaiként haza kell várnia.
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Ebben az egymásból folyó három feladatban az egyház fegyelem 
célkitűzése teljesen ki van merítve. Más célból fegyelmezést gyako
rolni nerncsalt felesleges, de ellenkezik az Egyház mandátumával.

Nagyon, fontos, hogy az egyházi fegyelmezést ne csak az egyházi 
törvénykezéstől, hanem mindenek felelt a világi, polgári bíráskodás
tól élesen, megkülönböztessük. A polgári törvénykezés célja a bűn 
megbüntetése, a megtorlás, melyhez képest, bizonyos esetekben, neve
lési szempontok csak mellékesen és alárendelten jönnek tekintetbe. 
Fő a cselekedet által megtört, jog helyreállítása. Az egyházi fegyel
mezés ellenben csakis a megtérítést célozza, a Krisztus vakságának 
elfogadása által a Kegyelem állapotának helyreállítását. A polgári 
törvény az embert cselekedetei alapján ítéli bűnösnek, az egyházi 
fegyelmezés azonban lelkiileti alapon neveli, mint megváltott bűnöst. 
A polgári törvénykezés az emberi hatalom tevékenysége, az egyházi 
fegyelmezés magának Istennek kegyelmi ténykedése. A  polgári élet
ben az, aki a tételes törvények ellen nem vétkezett, nem. büntethető, 
az egyházi fegyelmezés szempontjából minden ember bűnös, aki Isten 
erkölcsi törvénye előtt meg nem állhat. Mégis, a polgári törvénykezés 
lezáródik a megtorlással, míg az egyházi fegyelmezés sohase ér véget, 
amíg az ember a földön él, azonban fokozataiban a bűn bánat és meg
térés bizonyságai szerint alakul. Viszont idöilcg cs esetszerűleg a 
megbánás a polgári törvénykezés előtt nem jelént megállást, míg az 
egyházi fegyelmezésben igen.

Hogy az egyházi fegyelmezés magának az Egyháznak nevelői 
tevékenysége, azt, jelenti, hogy megbízottjai az Ige parancsa, és 
hatalma alatt, a gyülekezet és nem a maguk nevében és meggyőződésé 
szerint gyakorolják, továbbá, hogy az mindig a, gyülekezet érdekében 
történik. Ezért, bár a bűnön Isten szemében semmit se változtat az, 
hogy nyilvános vagy rejtett, mégis elsősorban arra, kell törekedni, 
hogy a cégéres bűnösök azonnal kirekesztessenek, míg a fokozatok 
gyakorlásának voltaképpeni célja az, hogy a gyülekezetnek állandó 
fegyelmezettsége biztosíttassák. A kirekesztés az érintkezés és fertő
zés lehetőségét akarja kizárni, mindig ideiglenesen, a megtértek 
visszafogadásával, a fokozatok gyakorlása pedig az egészséges életet 
akarja fenntartani, folytonos ellenőrzéssel.

Az egyházi fegyelmezéshez csatlakozik a pásztoráéit) munkája. 
Bár a bűn szigorú megítélése nélkülözhetetlen, a bűntől, melyet Isten 
gyűlöl, iszonyodni kell, a bűnös maga sajnálnivaló és szeretetre 
szorult, Krisztus parancsa szerint. A  bűn felett halálos ítélet, de a 
bűnös felett megtérésre hívogató kegyelmi szózat hangzik, ezért a
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fegyelem alatt álló lelket gondozni, irányítani, táplálni és vigasz
talni kell.

Végre az egyházi fegyelmezést állandó gyülekezeti önfegyelme
zésnek kell kísérnie, a bűn ellen való védekezés és harc, a bűnbánat 
és önítélet szakadatlan gyakorlásának, mert az Egyház Krisztusnak 
engedelmeskedő test s ezért egészében a fegyelem Egyházának kell 
lennie, hogy valóban az Ige Egyháza lehessen.

b) A katekhézis.

Az Egyház nevelői munkájának tartalmi részét a katekhézis, 
vagyis a hit tanítása és nevelése képezi.

Az Isten Igéjében Krisztus maga parancsolja tanítványainak: 
,,Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el öltét, mert 
ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nektek: A ki nem úgy 
fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be 
abba. Aztán ölébe vévé azokat és kezét rajok vetvén, megáldd őket.“ 
tMárk ev. 10. r. 14— 16. v.)

Eltekintve attól, hogy Krisztus e kijelentésében a gyermek mint
egy természeti, külső jelképe az önátadó, kételkedésnélküli bizalom
nak és engedelmességnek, mely alapfeltétele az Isten országába való 
belépésnek, az Egyház helyesen látta benne a gyermekek Krisztushoz 
vezetésének parancsát s szükségképpen értelmezte ennek módjául a 
katekhézist. Nemcsalt általában igaz, hogy aki nem úgy fogadja Isten 
országát, „mint gyermek“ , nem lehet annak tagjává, hanem abban 
a szükebb értelemben is, hogy aki még mint gyermek, nem fogadta 
engedelmes örömmel a hozzáérkező evangéliumot, későbbi életében 
pótolhatatlan kárt szenvedett. Erre mutat rá a II. Timoth, 3. r. 
14— 15. v. is, mikor a bizonyságtétel e leghatalmasabb gyökerét mu
tatja meg: „Gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek 
téged bölccsé tehetnek az hírességre a Krisztus Jézusban való hit 
által. Maradj meg azokban, amiket tanultál és amik teád bízattak, 
tudván kitől tanultad.“ Ebben az Igében világosan van kifejezve 
annak fontossága, hogy az Isten Kijelentésének a gyermekségtől fogva 
való tanulása és megtartása képezi a keresztyén élet szilárd alapját, 
valamint az is, hogy ez a tanulás nem adja a. hitet, de hit által bölccsé 
tehet az idvességre.

Kálvin az Institutio IV. könyvének X IX . fejezetében, a bérmá
lás bírálatával kapcsolatban beszél a régi kátcchűmenátusró 1 és 
kifejti a vallásoktatás evangéliumi értelmét és jelentőségét, melynek 
visszaállítását sürgeti. „Ha ez megvolna, —  úgymond — a szülők
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közül bizonyára nem egy olyan felserkeiine tunyaságából, aki a gyer
mekek nevelését, mint olyan dolgot, amely rá egyáltalán nem tarto
zik, nyugodtan elhanyagolja, amit akkor nyilvános megbélyegzés 
nélkül el nem hanyagolhatna. Nagyobb lenne a keresztyén nép között 
a hitbeli egyetértés s nem lenne oly nagy sok ember tudatlansága s 
neveletlensége, nem csábítanának el oly vakmerőén némelyeket az új 
és idegen dogmák, egyszóval a keresztyén tudományról mindenkinek 
lenne valami rendszeres ismerete.“

A II. JIelvét Hitvallás X X V . része szól az ifjúság vallásos okta
tásáról és előírja, hogy a lelkipásztoroknak kötelességük az ifjúságot 
a vallás elemeire, alapelveire és főbb hittételeire oktatni, az Egyház 
pedig abban mutassa meg hitét és búzgóságát, hogy a gyermekeket 
örömmel részesítse kellő oktatásban.

*4 Ileidelbergi Káté a 103. kérdés és feleletben a. negyedik paran
csolatból következteti az iskolák fenntartásának kötelességét, ami 
alatt elsősorban a vallástanítás értendő.

Egyházi Törvényünk a lelkipásztor kötelességei között pontosan 
előírja a vallásoktatás körében végzendő szolgálatokat. (I. te. 37. c., 
! f. te. 18.)

Az Egyháznak a gyermekek és ifjak nevelésére vonatkozó mun
kája igen sokoldalú és messzire elágazó tevékenység, úgy egyéni, 
mint közösségi szempontból tekintve. Ennek a munkának egyik része 
a pásztori és gyülekezeti misszió körébe tartozik s mi is ott fogunk 
vele részletesen foglalkozni.

Katekhézis alatt hagyományosan is, de elvileg is helyesen a szo
rosabb értelemben vett hitoktatást kell érteni s minthogy ez ma már 
az iskolai oktatás keretében és az iskolás életkorban folyik le, azért a 
rendszeres iskolai vallástanítást és nevelést tárgyaljuk e cím alatt. 
Természetesen ennek a munkának problémáit részleteiben és rend
szerében külön tudományág: a katekhetika vizsgálja és magyarázza, 
itt csak az alaptevékenység jellemzését adjuk.

Az iskolai vallástanítás célja általában az, hogy a tanuló Isten 
kijelentett akaratát minél szélesebb és rendszeresebb ismereti anyag
ban lássa és értse meg. Ezt a tárgyi célt azonban kiegészíti az a sze
mélyes célkitűzés is, hogy Isten akaratát önmagára nézve is az egye
dül jónak és kötelezőnek fogadja el és kész legyen azt az egyházi 
közösségben hűségesen és örömmel szolgálni.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nevelőoktatási célt csak sajátos, 
alkalmas terv szerint lehet megközelíteni. Ez elsősorban a vallástaní
tás tantervében jelentkezik. A  tanterv a szükségesnek ítélt, ismereti
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anyagot a célhoz alkalmazva, a tanuló életkorához ős egyéb köriil- 
ményeikez szabva öleli fel és csoportosítja.

A  vallástanításnak három főtárgya van: a Szentírás, az Egyház 
története és élete, az Egyház hitvallása. Ezeknek kedclyi, érzelmi 
elmélyítésére imádságok és énekek járulnak a tananyaghoz.

A  bibliai és egyháztörténeti anyag tanításánál két szempont 
vezet. Először az, hogy a feltétlen szükséges tárgyi ismereteket :i 
tanuló elsajátítsa, másodszor az, hogy ez ne maradjon reánézve holt 
kincs, hanem személyes életének a közösségben való építőerejévé 
minősüljön át.

Mindkét tárgyat első fokon jellemző részletekben, magasabb 
fokon rendszeres összefoglalásban kell tanítani. A  két tárgykör azon
ban nem maradhat elszigetelve egymástól, az Egyház története és 
élete Isten Igéjének ítélete alatt áll és ezért mindig ahhoz mérendő, 
annak megvilágítását, bizonyságtételét, igazolását adja.

A hitvallás tanítására a Ilcidelbergi Kátét kell használni é.s 
pedig az iskolai vallástanítás egész folyama alatt, fokozatosan gazda
godó részletekben, a bibliai és egyháztörténeti anyaghoz kapcsolva, 
míg végre a vallástanítás csúcspontján külön, az egész hitvallás lesz 
tanítási tárggyá, a bibliai és egyháztörténeti anyag pedig annak 
szemléltetésévé.

A  vallástanítás minden más tanítói tevékenységnél szorosabb 
kapcsolatban áll a neveléssel. Különösen fontos itt a tanító és a 
tanuló sajátos kapcsolata, melyet az határoz meg. hogy Isten Igéjé
vel szemben mindketten csak növendékek lehetnek, egyforma aláza
tos tisztelettel tekintvén fel az egyetlen Tanítóra, Krisztusra. Az idő
sebb testvérnek a fiatalabbért való szent felelőssége és a. fiatalnbbnak 
az idősebb iránti bizalma az a nélkülözhetetlen feltétel, mely a vallás- 
tanítást gyümölcsözővé teszi, alkalmas utat nyit a Szenti éleknek, 
hogy a tanító bizonyságtételén át a növendéket Krisztus öntudatos 
tanújává, az Egyház élő tagjává tegye.

Hogy ez a legnehezebb, emberileg egyáltalában lehetetlen vállal
kozás sikerüljön, a magunk részéről csak egye!, tehetünk meg: éle
tünkkel és beszédünkkel minél hívebb átadói igyekszünk lenni Isten 
Igéjének, az egész tananyagon keresztül. Nem mesét mondunk ás nem 
beszajkózandó leckét mond vissza a tanuló sem, hanem Isten ismetét 
tolmácsoljuk és annak meghallgatásáról tesz vallást a növendék.

A vallástanításnál élhetünk a szemléltetés, elmélyítés, alkalmazás 
didaktikai és pedagógiai eszközeivel. De mindig az Ige mértéke alatt. 
ami azt jelenti, hogy nem szabad tanításunkat emberi mesterkedő
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sekkel, fantasztikus, csillogó képekkel, kérdvekifejtő bűvészkedéssel 
és lapos köznapi morál izálá.ssa.1 túlterhelni, hanem mindenben kellő 
mérséklettél arra. leéli törekedni, hogy maga az Ige emekedjék fel 
isteni egyszerűségében, tiszta mélységében és közvetlen hatalmában 
a lelkek előtt.

A vallástanításhoz szoktak tankönyv ehet és vezérkönyveket is 
használni. Ezeket nem helyes túlbecsülni vagy lebecsülni. A tankönyv 
vezérfonal, melyet a. tanításnál követve, bővítünk, magyarázunk. 
A  tankönyv szövegrészletét a tanítás elején vagy végén elolvassuk, 
elolvastatjuk, rövid magyarázatunkat annak kifejezéseihez fűzzük. 
Szószerinti megtanulását, kivéve a káténál és énekeknél, nem követel
jük, hanem tartalmi ismeretét kívánjuk meg. A  tankönyv így a gyer
mekek, tanulók számára segédeszköz arra, hogy a tanítást emlékeze
tükben megrögzíteni segítsen. Főképpen azonban a Szmtírás az, amit 
használni kell.. Mutassunk rá, hogy a tankönyvnek is ez a forrása, 
olvastassunk belőle az órákon és jelöljünk ki otthon olvasandó rész
leteket. Neveljünk iránta, saját magatartásunkkal tiszteletet és vágya
kozást növendékeinkben. Az Egyház énekeskönyvének szövegben és 
dallamban való minél teljesebb megtanítására, elsajátítására kell 
törekedni, és pedig mindig visszaidézhető kapcsolatban a bibliai, 
egyháztörténeti és hit vallási leckékkel,

A vallástanítás nagy jelentősége abban áll, hogy öntudatosan 
késszé teszi az ifjú  nemzedéket a gyülekezet életében való aktív rész
vételre. Ebben nélkülözhetetlen segítője a gyülekezeti misszió gyer
mek- és ifjúsági tagozata, mellyel a vallástanításnak feltétlenül terv
szerűen együll kell haladnia. Misszió nélkül a vallástanítás meddővé, 
értelmetlenné válik, viszont a valláslanítás alapvető munkája nélkül 
missziói tevékenység nem fejlődhetik.

c) A kulturális munka.

Az Egyház nevelői munkájának kiegészítő része a kulturális 
tevékenység.

Nagyon fontos, hogy tisztán lássuk az Egyháznak a kultúrával 
való kapcsolatát, összemüködését. s a protestantizmus múltjában 
egyként veszedelmes túlzásoktól: a kultúra istenítéaétől és lebecsü
lésétől távol tartsuk magáinkat.

Nem igaz az, hogy az Egyház a kultúra eszköze s értékét a kul
túra szolgálatától nyeri. A kultúregyház, kultúrkeresztyénség meg
hamisításai az Isten Egyházának és az evangéliumnak.

De nem igaz az sem, hogy az Egyháznak semmi köze a kultúra
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hoz, vagy hogy egyenesen, a kultúra ellenségévé, üldözőjévé kell 
lennie. Ez a felfogás is evangéliumellenes.

Az igazság az, hogy az Egyháznak a maga nevelőm unkájában, 
mint e tevékenysége kiegészítő részét, a kultúra megszentelését kell 
végeznie.

A kultúra a humánum, a tiszta emberi szellemiség kifejeződése 
tudományos, művészi és erkölcsi alkotásainak összességében, úgy tör
téneti hosszmetszetében, mint jelentéstani keresztmetszetében szem
lélve. Önmagában véve az emberi szellem önerejének kifejtése, melyet 
gyökerében az ember önbizalma, a művelődés mindenre elégséges vol
tába vetett hit táplál.

Mivel az evangélium éppen azt hirdeti, hogy az önmagának elég
telen ember Krisztusban találja meg hit által, kegyelemből a maga 
Megváltóját, • az evangélium és a kultúra elleniéiben vannak egy
mással. De ez az ellentét ellenségességgé csak akkor fajul, ha a kul
túra tiltakozik öncél óságának feláldozása ellen, vagy az evangéliumi 
Ilit- vonakodik a kultúrát áthatni, megszentelni. Ezekben az esetek
ben azonban vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a két fél el
sorvad, tévútra fut, válságba kerül.

Az Egyház, mint a tiszta evangélium hordozója, a tiszta humá
numot kifejező kultúrát úgy tekinti, mint Isten uralma alá hajtandó 
értékek birodalmát, amely' értékek ebben az új imperiumhan nem 
hogy veszítenének becsükből, hanem ellenkezőleg igazi teljességükre 
jutnak, mint Istennek szolgáló kegyelmi ajándékok. Az Egyház 
ihletűje, lelki irányítója, magasabbértelmü táplálója lehet és kell hogy 
legyen a tudománynak, művészetnek, erkölcsi éleinek. Régebben az 
okozta az ellentétet a hit és a kultúrértékek között, hogy egymásnak 
ellenmondó értelmi tételeket tartalmaztak. Ezt akarta elbékélni a 
teológiai liberalizmus a kultúra javára tett megalkuvásaival. így 
született meg a kultú.rkcrcsztyénség, moly igazolni, szolgálni akarta 
az öncélú humánumot, a bitnek biztosítva az érzelem -azilumát. Ebben 
a gondolat v ilágba n a z Egyháznak az a lényegével ellenkező szolgai 
szerep jutott, hogy ebben a világban kimerülve, propagálja a humá
numot, garantálva, hogy az azonos az evangéliummal, a Kijelentéssel. 
Ezt- a hamis, megalázó és végtére az ember végzetévé vált kiegyezést 
az Egyháznak szét kell tépnie. Az ő ura, feje nem e világban van 
s nem a humánum, hanem Krisztus, az Isten jobbján, honnan el
jövendő a világ ítéletére s addig itt, az ő testében, az Egyházban élve 
és gyűjtve a választottak seregét, Szentlelke és Igéje által. Krisztus
nak igénye van a humánumra, a kultúrára, de nem szolgai, hanem
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királyi igénye és ezt az igényt hivatott és köteles érvényesíteni az 
Egyház ebben a. világban.

Tévedés tehát azt hinni, hogy az Egyház a tudományos kutatás
én igazság ellensége s annak eredményeivel szemben ellenkező ■ tar
talmi tételeket szegez, vagy megalkuvási formulákat eszel ki. Az Egy
ház, mint Isten ajándékát, tiszteli az igazságot, mely a tudomány 
kutatásának célja. De megköveteli a tudománytól s ennek hangoz
tatásáért áll eléje, hogy a tudomány csakugyan az igazság s ne az 
önző és elnyomó hatalmaskodás szolgája legyen. Át akarja hatni a 
tudományt azzal a megszentelő látással, hogy az igazság, célzatát 
tekintve; szeretet. Meg akarja győzni a humánumot afelől, hogy az 
Isten nélküli értelem szükségképpen „gonosz cselekedetekben gyö
nyörködő értelem" (Kolossá 1. v. 21. v.j, a hivő értelem pedig az 
Istennek dicsőséggel koszorúzott legfényesebb fegyvere a Sátán ellen.

Nem igaz az, hogy az Egyház ellensége a művészétnek és fekete 
szentségében gyűlöli és pusztítja mindazt, ami szép. Az Egyház az 
evangéliumi hit ihletésével akarja meg szén telni a művészetet, hogy 
a. teremtő képzelet ne az érzékiség, hanem a nemes erkölcsiség szol
gája legyen, hogy megszentelŐdjék annak megértésében, hogy a szép
ség, célzatát tekintve; jóság.

Az autonóm emberi ész moráljával szemben az Egyház nem akar; 
valami szolgacrkölcsot erőszakolni, de meg akarja győzni a humá
numot arról, hogy a maga erejében bízó emberi morál voltaképpen 
szolgaság s igazi szabadság csak egy van: a szentség, Isten tulajdo
nában és szolgálatában való élet. Ee akarja leplezni a Sátánnak azt 
a szemfényvesztő hazugságát, melyet általános emberszeretetnek 
neveznek, hogy jelszava, alatt egyetlen embert se kelljen személyében 
és felelősséggel szeretniük. Az Egyház meg akarja láttatni az igaz
ságot, hogy az ember nem szeretetreméltó önmagában, hanem egye
dül Krisztus méltó a szeretetre, aki isteni indulattal szerette a mél
tatlan embert. Krisztus szeret été vei akarja az Egyház megszentelni 
a hazug és képmutató erkölcsi kultúrát.

Ezt a nagyjelentőségű kulturális munkáját elsősorban mint. 
oktató- és nevelotényező végzi. Az Egyház ezért, mint iskolafenntartó, 
lép a kultúra irányítói közé. A mi magyar református Egyházunkat 
sűrűn nevezik iskolaegyháznak. Megfelelő értelemben elfogadjuk ezt 
a nevet. Nem mintha elismernék, hogy Egyházunk lényeges, sőt 
egyetlen tevékenysége az iskolafenntartás. Az iskola csak eszköz arra, 
hogy a reformációtól öröklött létparancsnak: a kultúra megszente
lésének eleget, tehessen.
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Az egyházi iskola jelent őségé tehát nem abban áll, hogy fi is jól 
tanítja azt a tananyagot, amit a világi iskola tanít, nem is abban, 
hogy azzal versenyképes, értékét kulturális, jogi, anyagi, exisztencia- 
adó, politikai, nemzeti stb. jellegén és szolgálatain túl, azok felett 
kell keresnünk és meglátnunk. Az, hogy az egyházi iskola legalább 
is olyan jó iskola legyen, mint á világi, nem cél kitűzés, hanem ter
mészetes elemi alapfeltétel. Sajátos, igazi hivatása, lét joga ezen belül 
abban van, hogy a Krisztusba vetett hit erejével evangéliumi kérész- 
tyén jellemeket nevel Isten dicsőségére, az Egyház lelki közösségén 
át a humánum megszentelésére. Csak ezért érdemes és szükséges 
református egyházi iskolákat fenntartani s értük olyan roppant 
áldozatokat hozni, mint amilyeneket a magyar re forrná tusság itt és 
kisebbségi sorsban hoz.

Az Egyház ezentúl és főleg a mai időkben hivatott és köteles 
az iskolán hívül is népnevelő munkát végezni. Ma, a falukutatás, 
falunevelés, népművelés követelésétől hangos a levegő és különböző 
értékű kezdeményezések folynak ezen a téren szerteszét, nálunk is, 
A  nélkül, hogy itt a részletekbe mehetnénk, arra kell felhívnunk a 
figyelmet, hogy az Egyház ezt a munkát nem tekintheti öncélnak, 
magát pedig nem adhatja oda népművelési és népjóléti intézmény
nek. A racionalizmus e kísértő szellemét vissza kell űzni sírjába. De 
igenis hivatása, és kötelessége az Egyháznak, hogy népét, amelyért 
Istennek felelős, természeti, lelki, szellemi, erkölcsi adottságain át, 
sajátos gondolatvilágának, művészetének és erkölcsiségének megszen
telésével Isten népévé tegye. Ezért minden célszerű mű velőeszközt fel 
kell használnia, de ennek szem elől való tévesztésével mindegyik 
átokká lesz a kezében.

Végre az Egyház egyike a legfontosabb ne viselne reléi tényezők
nek is. Ebben a tekintetben az a sajátos feladata, hogy minden faji. 
politikai, érdek- és frázis-szélsőség ellenében és felett öntudatosítsa 
nemzetében az evangéliumi életet s gyülekezeteiben munkálkodjék 
azon, hogy a magyar szellem és jellem minden értéke tiszta keresz
tyéni megvalósulásra jusson.
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3. A misszió.

1. Misszió: küldetés. A  szó maga megmondja, hogy missziói, senki 
sem végezhet a maga akaratából, elszánó sóból, saját célkitűzése sze
rint.. A  misszionáriust küldik, neki Ura van, ő parancsot teljesít. 
Amilyen magától értetődő ez. éppen annyira fontos is, hogy erőtel
jesen hangsúlyozzak. Ezzel kizárjuk a misszióból az emberi kezde
ményezést, még ha az a legjobb indulatból származna is. És pedig 
nemcsak a munkára való emberi vállalkozást, hanem, mindennemű 
emberi kényszert és parancsot is. Nincs olyan emberi hatalom, nincs 
olyan egyházi hatóság, amelyik a maga belátásából vagy jótetszéséből 
megállapíthatná a misszió céljait és arra embereket, vagy csoportokat 
kirendelhetne.

A missziónak igenis 1'ra van, a misszió parancson, kirendelésen 
alapszik, valóban emberi kiküldöttek végzik, azonban csak egyetlen 
ITr van, csak egyedül az ö parancsa érvényes és csak kizárólag ő ren
delheti ki küldötteit, a munkára. Ez a minden emberin t'elülálló Űr 
a Jézus Krisztus, a Küldő.

Miért? Azért, mert a Küldő maga volt az első és tökéletes Kül-
dött, aki a mindenható és kegyelmes Atya üdv izén étét, hozta a világba. 
Ezért „néki adatott minden hatalom mennyen és földön“  (Máié 
ev. 28. r. 18. v.)

Maga az Űr Krisztus mondja meg. hogy a misszió először az n 
küldetése-VoU..és-iizutáji,..általa, lett a miénk: ,,Amiképpen te küldte] 
engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra.“  (.Tán. ev. 17. r.
18. v.).



Az isteni Küldött missziója fiz volt, hogy az Atya tanúja, bizony
ságtevője, kijelentője legyen e világban, az idők teljességében. A mi 
missziónk pedig nem lehet más, minthogy, amennyiben ő erre rendel, 
az ő tanúi legyünk. Ezt is ő maga mondja meg az apostoloknak: 
„Lesznek nékem tanúim . . .  a földnek mind végső határáig.“  (Ap. Csel.
1. r. 8. v.)

Lehetséges, hogy ezt az ember tisztelettel tudomásul veszi és el
ismeri. Lehetséges az is, hogy mint a gazdag ifjú, szívének hirtelen 
felgerjédesével jelentkezik a munkára, hogy vállalja ezt az Urat, hogy 
őt választja parancsolójának és küldőjének. Lehetséges, de hiábavaló. 
Hallgassuk meg, mit mond erre ö: „Nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak titeket és én rendeltelek titeket, hogy ti el
menjetek és gyümölcsöt teremjetek és a ti gyümölcsötök megmarad
jon.“  (Ján. ev. 15. r. 16. v.)

Nincs fontosabb és időszerűbb jelenség a keresztyénség életében, 
mint a missziói buzgalom és öntudat. De éppen ezért rendüljünk meg 
és szálljunk magunkba, hallván ezeket. A Küldő nélkül nincs külde
tés. Először valóban T'rrá kell lennie a Krisztusnak életünk felett, 
először teljességgel le kell mondanunk emberi bölcseségünk bármilyen 
zseniális elképzeléseiről is és meg kell válnunk kitűnően végiggondolt 
szervezési és módszeri bálványainktól, hogy azután 0  válasszon és 
rendeljen minket tanúiul a föld végső határáig, hogy elmehessünk 
és gyümölcsöt teremhessünk, ami_ megmarad.

Való igaz, hogy a missziói munka ma rendkívül sokágú szerve
zést, igen sokféle intézményt és nagyon fínomszálú módszeri eljá
rást igényel. Ha valahol, úgy itt a teljes készültség nélkülözhetetlen. 
Ennék a munkának műkedvelői és dilettánsai nem lehetnek. De mind
ezek csak a valóban küldöttek által lesznek áldotta. Azért a misszió 
első és döntő feltétele az marad, amit a Küldő hagyott meg: „Kérjé
tek az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.“ 
(Máté ev. 0. r. 38. v.)

2. A Küldő után a küldöttről kell beszélnünk. Kihez szól a misz- 
sziói parancs? A misszió története azt mutatja, hogy mindaz a sok 
féle munkaág, amely az idők folyamán ezen a téren kifejlődött, vissza
vezethető evangéliumi személyiségek indíttatására és indítására. A bel- 
misszió Francke, Wichern, Raikes, Williams, Fliedner, Löhe, Bodri 
schwing, nálunk Szabó Aladár, Szilassy Aladár és felesége, Kecske- 
méthy István, Biberauer Eichárd, Megyercsy Béla, Vargha (.lyukúié, 
ma főleg Ravasz László és Kiss Ferenc; a külmisszíó Eliot, Zinzen-
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dorf, Carey, Livingstone, Zicnner, Sadhu Sundar Sing, Morrison, 
Nisima, Nommensen, Matt. Wilder és annyi sok más munkása nélkül 
az aratás Urának, szántunkra el sem képzelhető.

Maguk a mozgalmak és intézmények pedig köztudomásúlag ön- 
kénytes munkások szabad egyesüléseiből nőttek ki, így lett a misszió 
tipikus formája az egyesületi forma. Általánosan ismeretes, hogy 
Wich.ern az ú. n. belmissziót az Egyháznak azokon a tagjain kívánta 
gyakorolni, akikhez maga az Egyház saját szervei és hivatalosai által 
nem képes elérni. Szándéka távolról sem volt egyházellenes, sőt éppen 
azt akarta, hogy a belmisszió az Egyház névleges tagjait igazi tagokká 
tegye és mikor ezt eléri, önmagát tegye feleslegessé. A  Zentral- 
Ausschuss pedig a maga programmjában világosan és határozottan 
kifejezte a belmisszió egyházi hitvallásos jellegét. Ennek ellenére sem 
tagadható, hogy a belmisszió és az Egyház, mint hivatalos intézmény 
között sokáig húzódó ellentétesség volt tapasztalható, és pedig mind a 
két fél hibájából. Az Egyház a lelki munka laikus kisajátítását, a bel- 
misszió az Egyház munkájának bürokratikus és világi analógiákra 
hajló voltát kifogásolta. Az ellentét a gyülekezti élet megbomlására 
vezetett.

A külmisszióban hasonlóképpen jelentkeztek a nehézségek abban, 
hogy a térítés munkáját társulatok, tehát az Egyháztól független 
alakulatok végezték, amiből az következett, hogy a külmisszió egy 
általános és nem egy hitvallásos keresztyén irányt követett, az Egy
ház pedig elközönyösödött a térítés iránt.

Isten Igéjének engedelmes meghallgatása kétségtelenné teszi,' 
hogy missziói mandátuma, küldetése egyedül és kizárólag csak magá
nak az Egyháznak van.

A  missziói parancs egyetlen emberhez sem szól önmagában, ki
szakítva a közösségből, hanem akkor is, mikor egyént rendel ki, azt 
mint a közösség tagját, megbízottját küldi a munkába. „Mert közü
lünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának.“  (Rom. 
14. r. 7, v.) „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk m eg. . .  és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 
meg. . .  Ti a Krisztus teste vagytok és tagjai, rész szerint.“  (I. Kor. 
12. r. 13., 27. v.) „Mindeneket vetett az ő lábai alá, és Őt tette min
deneknek fölötte az A nyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, 
teljessége ő  néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.“ (Ef. 1. r. 22— 
23. v.) „Akiben ti együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.“ 
(Ef. 2. r. 22. v.) „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak lia-

Makktii : Az E gy h á z  missziói munkája  fi



talmas dolgait, aki a sötétségből az ö csodálatos világosságára hívott 
cl titeket.“ (I. Pét. 2. r. 9. v.)

A Küldött tehát Krisztus közönséges Anyaszentegyházn és mint 
annak egy része, a mi magyar református Egyházunk is.

Ennek nem mond ellene az a tény, hogy a misszió a maga tör
téneti kifejlődésében annyira egyéni és önkénytes jelleget mutat. 
A misszió minden igazi munkása és egyesülése, még akkor is, mikor a 
látható egyházi szervezettel múló. ellentétbe került., az egyetlen és 
igaz Egyháznak, a Krisztus lelki testének közösségében dolgozott és 
előkészítette ennek a közösségnek öntudatra jutását magában az 
intézményes Egyházban is, amire éppen a mi Egyházunk a legjobb 
példa.""

Az erő mindig az ö közege, szerve, szerszáma, teste által, azon át 
hat. A megdiesőült Krisztus, a Szellem és Lélek így hat, így él és 
munkálkodik e világban az ő élő teste, a lelkekből felépülő Anya- 
szentegyház által. ( t maga kötötte életét ehhez és azért mi ezt a tényt 
csak engedelmes örömmel megállapíthatjuk.

Mikor ezt tesszük, kétségtelenül a jelenkori keresztyénség döntő 
problémáját mutatjuk fel, mely éppen a missziói munkának egy
háziét sításábán, illetve az Egyház misszióivá tételében áll.

A  misszió magának az Egyháznak, mint élő és organikus szemé
lyiségnek. egyik belső, tartalmi élettevékenysége, az istentisztelet 
(kultusz és igehirdetés) és a nevelés (egyházfegyelem, katekhézis, 
kulturális munka) mellett.

A misszió történőiét tehát úgy kell tekinteni, mint megszégyenítő 
és felébresztő leckét az Egyház saját élethivatásának öntudatosítá
sára. Mihelyt az Egvház a maga élethivatását felismerte s azt kész 
és képes vállalni, tőle független missziónak még a gondolatát sem 
szabad elfogadnia. A református hitvallás egyenesen kizárja, hogy 
ilyen munka, folyhassak az Egyház területén úgy, hogy azt ne maga 
az Egyház végezze.

Természetes, hogy a misszió mindig személyes és önkénytes munka 
marad, mert arra nem külső kényszer, hanem a Szentlélek indít, aki 
Krisztus parancsát számunkra élővé és hatóvá teszi, de mihelyt indít, 
a legmagasabb értelemben véve mégis kényszer lesz az, az életfunkció 
kényszere és pedig minden egyháztagban. Mihelyt valaki élő, öntuda
tos egyháztag lett, a misszióra való vállalkozás önkénytessé lesz szá
mára és meg is kezdődik, de ugyanakkor szükségképpen, kötelezően, 
a parancsnak való engedelmességgel is kezdődik meg.



115

Az Egyházat missziói szempontból nem szabad azonosítani hiva
talaival és intézményeivel, azok az ö külső önfenntartó tevékenységé
nek eszközei, míg a misszió egészen belső, tartalmi élettevékenysége 
az Egyháznak, mint élő gyülekezetnek■ A  gyülekezetnek pedig csak 
munkáló tagjai lehetnek, vagyis csak azok tagok, akik az ö megbízásá
ból dolgoznak ennek az életközösségnek megvalósításában. A  tétlenek 
nem tagok, hanem száraz vesszők, végre is levágásra és tűzrevalók. 
Ezért ma a missziói munka a tulajdonképpeni ismérve az egyháztag- 
súgnak és minél inkább azzá lesz, annál több reményünk lehet az 
Egyház jövöjéhcz, az emberi viszonylatok közt,

A  magyar református Egyház ezt az igazságot felismerte és a 
háború utáni életében annak megvalósítására döntöfontosságú lépé
seket tett. Így a Magyarországi Református Egyház új törvény
könyvének III. törvénycikke egyenesen az egyház missziói munkájá
ról szól, vagyis a missziót a maga saját munkájává nyilvánítja, az 
Egyetemes Konvent pedig 1931-ben missziói Szabályrendeletet alko
tott, mely részletesen körülírja, szabályozza és rendelkezésekkel irá
nyítja ezt az élettevékenységet. A régi egyháztestből kitépett erdélyi, 
jugoszláviai és csehszlovákiai magyar református Egyházak szintén, 
sok tekintetben még radikálisabban, a missziói Egyház jellegét 
vették fel.

Egyházunk organikus élő közösségében, ebben a nagy és diadal
mas Küldöttben és csakis ő benne valamennyien misszionáriusok, kül
döttek vagyunk, mert tagok vagyunk, a Főben egyesítve. Egyház- 
tagságunk valódiságának éppen ez a küldött-mivoltunk, munkáló 
részvételünk a bizonyítéka, A mi ünkénvtes és kötelezett, személyes 
és rész szerint való missziónk az egyedüli, de győzedelmes tanúság- 
tétel a Küldő Űr élő hatalmáról és a Küldöttnek, az Egyháznak hűsé
ges engedelmességéről, melyen a világ jövője fordul meg.

3. Harmadik kérdésünk az, hogy miben áll maga a küldetés? 
Mi az Egyház missziói munkájának lényege és tartalma?

Eleinte misszió alatt kizárólag a I, ül missziót, a nem keresztyén 
né]tek térítését értették. Még ma is vannak, akik a misszió nevet 
csak a külmisszió számára foglalják le. Misszionárius: ez a név a köz
tudatban a távoli földrészeken, pogányok közt dolgozó keresztyén 
munkást jelenti.

Ennek a felfogásnak megfelelően csak egyetlen missziói paran
csot szoktak ismerni és elismerni, és pedig a keresztség szereztetési 
Igéjét: ’ Elmen vén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevé-
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ben, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek: és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“ 
(Máté ev. 28. r. 1!)— 20. v.)

A  missziónak ez az egyoldalú és kizárólagos felfogása azonban 
egyrészt arra a gondolatra mutat vissza, mintha maga az Egyház 
tökéletesen kész és befejezett volna önmagában és semmi másra nem 
lenne szükség, csak arra, hogy ezt a tökéletességét átadja a kívül- 
valóknak, másrészt pedig ellenmondásban van Krisztusnak ezekkel 
a parancsaival: „Legeltesd azért bárányaimat! őrizd azjrt juhaimat!“ 
(Ján. ev. 21. r. 15— 16. v.) és „Pogányok útjára né menjetek és 
Samaritánusok városába ne menjetek b e ; hanem menjetek inkább 
Izrael házának eltévelyedett juhaihoz“ . (Máté ev. 10. r, 5— 6. v.)

Ezt az ellenmondást a szövegkritikusok észre is vették, ki is 
élezték és természetükből kifolyólag arra a következtetésre jutottak, 
hogy e nyilatkozatok közül valamelyik nem hiteles, azaz nem Krisz
tusé. Így többen megtagadták a keresztség Igéjét, vagyis a külmisszió 
parancsát, azt. későbbi, tendenciózus egyházi betoldásnak minősítvén. 
Ezzel szemben igen készségesek voltak az Izrael eltévelyedett juhaihoz 
küldő parancs hitelesítésében, és pedig azzal az indokolással, hogy ez 
primitívebb és történetibb ízű, tehát valódi. Mintha Krisztushoz 
jobban találna a szükkeblűség, mint az egyetemesség!

Isten Igéjének benső szemléletében ez az ellenmondás nem létezik 
és hitelességi kérdés fel se merülhet. Mind a bárom nyilatkozat 
Krisztusé és egyformán következik az ő missziói akaratából. De éppen 
ennek az akaratnak felismerése hozza magával, hogy az Egyház 
missziói munkájáról, a küldetés tartalmáról nem szabad egyoldalúan 
gondolkoznunk. Már Wiehern is „belmi&sziónak“ nevezte el a kereaz- 
teltek között, az Egyházon belül folyó szeretetni unkát, hogy azt a 
külmisszó mellé állíthassa, mint egylellm, de más feladatú tevékeny
séget. Ezzel már jelezte, hogy a missziónak szélesebb, gazdagabb 
értelme van, mint amit a külmisszió jelent. Meggyőződésem szerint 
azonban ennél is tovább kell mennünk.

Missziónak kell neveznünk az Egyháznak mindazon tevékeny
ségét, mélyek által, Krisztus parancsára, ő megy a telkekhez. Az isten - 
tiszteletre a lelkek jőnek az Egyházhoz, a nevelésben az Egyház jó 
részt olyanokkal foglalkozik, akiket odahoznak hozzá. A  misszióban 
ő maga megy, keresi és hódítja meg a lelkeket Krisztusnak. De hogy 
hova, kikhez menjen, azt maga Krisztus jelöli ki. Az idézett három 
küldő parancs nem ellentétes és nem zárja ki egymást, nem is feles
leges vagy kitalált egyik sem, hanem a három együtt és egymásután
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jelöli ki a missziói munka három feladatkörét, melyek aztán a misszió 
egységes egészét adják.

„Legeltesd az én bárányaimat! Őrizd az én juhaimat!J< Ez a 
parancs azokra vonatkozik, akik az övéi, a gyülekezet kísértések és 
veszélyek közt élő, de hivő es valódi tagjaira. Ezeknek legeltetése és 
őrzése a pásztori misszió, a gyülekezet lelki gondozása.

„Menjetek Izrael házának dtívelyedctt juharhoz!“ Izrael háza, 
a lelki Izrael szintén az ő népét, a eT̂ |gk^gtet jelenti, az eltévelyedet- 
tek tehát ugyancsak az Egyház tagjai, de olyanok, akik elestek, eltávo
lodtak. eltévedtek és maguktól többé nem találnak vissza Krisztushoz.

nyomor és a hun ez áldozatai azonban Krisztus szabadító és mentő 
munkájának az evangéliumban is, ma is leginkább tárgyai. Mire volna 
fontosabb és sürgetőbb küldetése az Egyháznak, mint éppen erre a 
munkára? Nem az igazakat, hanem a bűnösöket hívogatni megtérésre, 
nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek vinni az orvosságot, 
megkeresni, ami elveszett és örvendezni a megtalálásán. Ahogy Máté 
ev. 10. r. 8. v.-ben rendeli: „Betegeket gyógyítsatok, poklotokat tisz
títsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, 
ingyen adjátok“ . Ezt a parancsot, az előbbivel ellentétben, többes- 
számban adja az l'r. Vagyis nemcsak a hivatásos lelkipásztornak, 
hanem az egész gyülekezetnek. Azért ezt a küldetést és munkát helye
sen nevezzük gyülekezeti missziónak, ezzel helyettesítvén a sok félre
értésre okot adó és nem is elvileg tiszta „belmisszió“ nevet.

„E lmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresz
telvén őket. . .“ Ez a parancs azokra vonatkozik, akik még nem tagjai 
az Anyaszcntegyhúznak, még nem ismerik Krisztust. Ez a küldetés 
nemcsak a lelkipásztornak, nem is csak az egyes gyülekezeteknek, 
hanem az egész Egyháznak szól, és pedig mint Anyának, aki szül. 
Mert ez a misszió a phintutio Eeelesiae, az egyház maga-megismétlése 
összes tevékenységeiben, de új gyülekezetben, új Egyházban. Ennek 
a munkának közismert neve a kiilmisszió, mely tehát az egész misz- 
sziói munkának csak az egyik, speciális ága.

A pásztori, gyülekezeti és megismétlő misszió együtt alkotják 
az Egyház missziói munkájának egységes egészét, a küldetés teljes 
tartalmúi. Kétségtelenül mindenik ág speciális, de mindenik misszió 
és egyik a másik nélkül nem élhet meg.

Néhány vonásban most egyenként jellemezzük a missziói munka 
lm rom ágát.

a) A lelki gondozás a missziói munka egyéni ága. Eg\Tészt, mert 
azt a lelkipásztor személyesen maga végzi és annak mindenestre lég-
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főbb irányítója és munkása, másrészt, mivel a munka a gyülekezet tag
jaira, mint egyénekre irányul, a lelkekkel egyénileg foglalkozik. 
Ezért lényegében pásztori tevékenység.

Ennél a missziói munkaágnál éppen ezért legfontosabb a lelki- 
pásztor személyisége és személyi élete. <5 a gyülekezet tagjait első
sorban a lelki és szellemi veszedelmektől védelmezi s azok között ne
veli a hitben való öntudatosságra, tehát ő lelki vezér, aki éppen ebben 
a hitbeli öntudatosságban első s kötelessége, hogy minden tanulmá
nyát, a teológiai és világi tudományok terén egyaránt csakis abból 
a szempontból folytassa, hogy minél messzetekmtőbb, tisztábban látó 
és biztosabb lelki vezére legyen a rábízottaluiak. Személyiségére nézve 
az a döntő, hogy a pásztort a krisztusi szerétéiben való aktivitás és 
gyakorlottság teszi. Igazi lelkipásztor csak nagylelkű ember lehet, 
aki a rossz elfelejtésében, a segítésre való készségben, a szolgálat szen
vedélyében első. Magánéletét tekintve a Filipp. 3. r. 12— 14. v. sze
rint nem a tökéletesség, hanem a Krisztusnak való önátadás meg
történte a fontos. Mintakép ő nem a büntelenség képmutatásában, 
hanem a bűnbánatban, a megtérésre és megigazulásra való teljes- 
igyekezetben és főleg a megbocsátásban lehet, ezt meg is kell tőle 
követelni s ebben követni kell őt, A mi hitünk szerint a lelkipásztor 
egyenesen családi élete által lehet gyülekezetének valódi atyja, út
mutató vezére. Csak ha a maga családjában begyakorolta a keresztyén 
személyiség életét, pásztórolhatja a gyülekezetét úgy. mint egy 
családi, testvéri közösség feje. (I. Tini. 3. r. 4— 5. v.) A  Kereszt- 
törvénye először a családban érvényes, aztán a gyülekezetben. A  lelki
pásztor csakis saját családi életéből kifolyólag végezhet családvédelmi 
munkát, mely pedig ma döntő fontosságú. Társadalmi életére, kiüsd 
magatartására, életrendjére, szórakozásaira nézve gz a lényeges, hogy 
megtalálja és megtartsa a kellő egyensúlyt a Kijelentés hegyének 
szent elszigeteltsége és a nyitott ajtó hívogató szívessége, a mások
tól való különbség és a másokhoz való hasonlóság, a világtól való 
függetlenség és Isten rabsága között. Saját lelkiismerete mellett a 
gyülekezet jóértelmü közvéleményéhez is igazodnia kell. Pál apostol 
intelme szerint. (Rom. 14. r. 21. v.)

A  lelkigondozás mindig lelki nevelés. De a keresztyén lelkeket 
Isten Lelke neveli keresztyén jellemekké, Isten gyermekeivé. A Szent- 
léleknek ebben a munkájában a lelkipásztor a szerszám, akinek hű
sége és engedelmessége szerint gyümölcsözik a pásztori misszió. A lelki 
nevelés arra törekszik, hogy a gyülekezet tagjaiból egyénenként hit
ben öntudatos, élet folytatásban evangéliumi, szöveteiben tevékeny
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és sáfárságban buzgó személyiségek váljanak. Ezt a nevelést a lelki- 
pásztor tervszerűen végzi, annak munkaprogrammot készít és a szerint
jár el.

A iel kigondolásnak különféle szempontjai vannak. Topográfiaitag 
egyes családok, szomszédság, utca, fain- vagy városrész látogatása, 
cvangelizúlása, felügyelete, védelme. Életkor szempontjából egyéni 
gyermekpasztoráció és gyermekistentisztelet, az ifjúság személy
szerinti irányítása, ifjúsági istentisztelet, bibliakör, konfirmációi elő
készítés, házasulandók lelki irányítása, felnőttek személyes gondozása, 
családi istentiszteletek, evangelizációs összejövetelek, különböző szük
ségekben való segítés. Társadalmi szempontból a különféle társadalmi 
rétegek, gazdasági állapotok, foglalkozási ágak sajátos lelki problé
máinak megoldásában való segítés. A lelkigondozás módjai: az evan- 
gelizáció. mely a gyülekezeti kultuszon kívüli igehirdetést, jelenti, 
különböző alakulatokban, módokon és eszközök által; a vigasztalás 
szolgálata betegek, gyászolók, válságosak, foglyok és halálraítéltek 
között; tanácsadás az anyagi és lelki élet felmerülő kérdéseiben, 
kizárólag Isten Igéjének útmutatása és a keresztyén jellem követel
ményei szerint; irányítás cs vezetés, ami abban áll, hogy egyének, 
családok, gyülekezet elé a lelkipásztornak kell eszményeket és célokat 
tűznie s az adott viszonyok között neki kell megtartania a lelkeket 
az azokhoz vezető úton, Isten Igéjének világosságában.

h) A gyülekezeti misszió vagy belmisszió lényege a gyülekezet 
szervezett és intézményes szeretetmunkája saját körében és az Egy
ház egészében. Ez a gyülekezetnek hitből fakadó közös hálaáldozata 
s mint ilyen, a református Egyház hitének lényegéből következik.

A gyülekezeti misszió tényezői a lelkipásztor, az egyházi hatóságok 
és az egyháztagok, a gyülekezet'szervezett egészében. A lelkipásztor 
feladata a munka irányítása, védelme és ellenőrzése. Az egyházi ható
ságok biztosítják a munka egységét az Egyház egészében, felvigyázzák 
annak hitvallásod szellemét és támogatják az egyes gyülekezeteken 
túlmenő nagy missziói ügyeket. A gyülekezet tagjai, a maguk szer
vezett alakulataiban aktív részesei és végzői a szeretetmunkának. 
Az intézményes szeretetni unkában hivatásos diakónusok és diakonisz- 
szák is működnek.

A  munka megszervezésé he n a vezetőgondolat az, hogy a szerve
zettség egységet, organikus élet- és munkaközösséget jelent. Az egy
házi társadalom, a szervezett gyülekezet más, mint a világi társadalom , 
mert maga felett álló élet parancsnak engedelmeskedik, a teljes egyéni 
joglemondáson alapszik, lelki értékelést követ és a szolgálat exiszten-
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eiaközösségét alkotja. Ebben a társadalomban a szeretetniunkát nem 
végezhetik önkénytes és független egyesületek, hanem csakis az Egy
ház tagjainak élet korok, nemek, esetleg foglalkozási ágak szerint 
szervezett szövetségei, mint gyülekezeti tagozatok. Ezek a szövetsé
gek épülnek ki azután egyházmegyei, kerületi és országos szövetsé
gekké, mint az egyetemesség tagozatai.

A  szervezés célkitűzései, irányelvei, keretei egységesek, de min
den alakulatnál az a fontos, hogy ezen az egységen belül saját szük
ségletei szerint saját Öntevékenységét minél szabadabban és teljeseb
ben fejtse ki.

A gyülekezeti misszió szervezett tagozatai: a gyennekmisszió, 
mely a vasárnapi iskola hagyományos formájából nő ki és azt célozza, 
hogy maguk a gyermekek legyenek önmaguk körében aktív munkások 
életüknek Isten Igéje alá állítása, az öntudatos hit, szolgálat, és sáfár- 
ság terén, így készülvén fel vezetőik irányítása alatt az önálló gyüle
kezeti életre.

Az ifjúsági misszió egészséges esetben folytatója a gyermek
missziónak, viszont annak magából vezetőket ad. Az ifjúság missziói 
munkaközösségének megteremtése nehéz feladat, mivel ez az életkor 
a legkritikusabb és legkevésbbé egyházias, azonban döntő fontosságú, 
hogy ez a szervezés megtörténjék. Helyes módja az, ha az öröklött 
formák felhasználásával végezzük. A  Keresztyén Ifjúsági Egyesület, 
az Evangéliumi Diákszövetség, nálunk a Soli Deo Glória Szövetség 
mindenesetre olyan lehetőségeket és tanulságokat adnak, melyek 
áldásosán használhatók fel. Ez irányban különben az Egyetemes 
Konveut intézkedései már kijelölték a helyes utat. A  gyülekezet 
önálló, felnőtt, családos férfi- és nőtagjainak missziói közösségébe 
való szervezésére bevált módnak ítéljük az erdélyi férfi- és nőszövet
ségeket. Az öntudatos hitre és tevékeny szeretetve való késztetés közös 
programit! jón belül a férfi sző vétségek inkább a szociális, a írószövet
ségek a karitatív feladatokra alkalmasak, de mindig összemüködve 
és egymás munkáját helyesen kiegészítve. A megszervezett missziói 
közösség föltétlenül rá van szorulva állandósított, szabályozott, vagyis 
intézményes módok, eszközök igénybevételére a szeretet parancsának 
teljesítésére. Az intézmények természetesen csak eszközei a lelki célok
nak, Most, a mi Egyházunkra nézve a döntő feladat az, hogy a szere- 
tetintézniényeket maga állítsa fel, illetve egyháziasítsa a meglévőket 
s munkájukat szervesen tagolja be az Egyház életébe.

Ennek legjobb módja az, hogy az intézményt, természete szerint, 
valamelyik gyülekezeti tagozat, magasabb formációban valamelyik
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országos szövetség különös gondozásába adjuk, amely annak jó hír
nevéről, munkájának tisztaságáról, anyagi és erkölcsi támogatásáról 
gondoskodik. A  munka szakképzettséget igénylő részét diakónusok 
és diakonisszák végezzék, felügyeletét, irányítását a lelkipásztor, 
kormányzatát pedig a fokozatos egyházi hatóságok. Ez az egyesített 
szolgálat biztosítja az intézményes szeretetmunka áldásait az egyház 
életében.

A  szeretetmunka szellemi alátámasztását az intézményes egyházi 
Biblia- és iratterjesztés szolgáltatja, belső gerincét pedig az egyházi
jáig intézményesített diakoma. A munka maga kiterjed a gyermekek, 
főleg elhagyott és árva gyermekek, szegények, betegek, elbukottak, 
vagy elbukás veszélyében forgók intézményes nevelésére, gondozá
sára, segítésére, megmentésére.

e) A  külmisseióban az Egyház mintegy megismétli önmagát, 
új gyülekezetei, új egyházat hoz létre önmagából, azok között, akik 
még nem tagjai Krisztusnak.

Ebben a missziói munkában az a speciális, hogy benne az Egy
ház összes tevékenységei szerepelnek azok között a sajátos viszonyok 
között, amelyek számára valahol adattak. Lényege a Krisztusról szóló, 
hitből fakadó szeret étből származó, személyes és egyénekhez intézett 
bizonyságtétel. Legfontosabb tehát benne az igehirdetés, a maga 
missziói, szabad formájában. Elsősorban az írott Igének, a Szent
írásnak terjesztése, azután annak magyarázata, illetve alkalma
zása, Az igehirdetés, mint bizonyságtétel össze van kötve a keresz
tgén kultúra terjesztésével és azonkívül a keresztyén élet folytatásra 
nevelő s azt, lehetővé tevő intézményes munkákkal és természetesen 
a legkülönfélébb szer etet intézmény ékkel. De. mindezekben maga az 
e v a n g é l i u m  a fontos és az Egyház törekvése nem lehet puszta egyházi 
keretek felállítása, liánem a lelkek foglvulejtése Krisztusnak,

Az Egyház a maga missziói munkái közül legkevésbbé a kül- 
missziót tette sajátjává, úgy, hogy az még ma is íúlnyomólag társu
lati kezekben van. A  mi Egyházunk közvéleménye is majdnem mos
tan ig idegenül és értetlenül állott a külmisszióval szemben. A  jobb 
megértés azonban kezd ébredezni. Mi is kezdjük felismerni azt, hogy 
a külmisszió, melyet maga az Egyház, mint saját élettevékenységét, 
és pedig mint szülői, anyai hivatását, végez, megújítja az Egyház 
életerejét, mint ahogy megújul és meggazdagodik a szülök élete gyer
mekeikben,-De ezen a téren még csak ezután kell elkezdődnie az ön
tudatos nevelő munkának, hogy abból kinőhessen az önálló magyar 
református külmisszió tevékenység.
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4. Befejezésül egy pillantást kell vetnünk arra a világra is, 
amelybe az egyház missziói munkája beleterjed.

Az első, amit nagyon határozottan kell hangsúlyoznunk, Isten 
Igéjének parancsára, az, hogy más az Egyház és más á világ. Más 
a gyülekezet és más a világi társadalom. Az Egyház a világból van 
kiválasztva. Képe a Nőé bárkája, melybe Isten maga rekesztette külön 
azokat, akiket meg akart menteni a vízözöntől. Idézetek nélkül is 
ismeretes, hogy az apostoli iratok mennyire hangsúlyozzák a világ 
és az Egyház különböző voltát, sőt ellentétességét. Krisztus szava 
megfellebbezhetetlen: „Az én országom nem e világból való“ .

Ebből következik, hogy az egyház missziói munkája, akár mint 
lelkigondozás, akár mint gyülekezeti misszió, akár mint külmisszió, 
e világban is belül marad azon a lelki öröm, melyből az Isten Fia 
világ kezdetétől világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből vá
lasztja ki és gyűjti az ö seregét. Azaz belül marad az Isten örök aka
ratának választott-din. így az Egyház mindig csakis saját testében. 
missziónál. A  világ, abban az értelemben, ahogy azt János apostol 
meghatározza (I. dán. 2. r. 15— 17. v.), örökre idegen és ellenséges 
marad Krisztus Egyházával szemben.

Azonban az Egyház és az Egyház tagjai, mint Eeclesia militans. 
benne vannak a világban. Krisztus nem azt kérte az Atyától, hogy 
vegye ki őket a világból, hanem hogy őrizze meg őket. a gonosztól. 
(Ján. ev. 17. r. 15. v.) Ezért kell számot vetnünk a világgal.

Tudjuk, hogy volt idő és annak hatásai még ma sem szűntek meg 
egészen, mikor az Egyház meg akart alkudni a világgal. Knltúr- 
keresztyénséget, szociális kerosztyénséget, politikai keresztyénséget 
eredményezett ez a megalkuvás, melyből az Egyház és az egyháztag
ság válsága támadott.

Mivel az egyháztagokra, mint emberekre, a jelenvaló világ min
den testi és lelki nyomorúsága ránehezedik, semmiképpen sem lehet 
reánknézve közönyös annak tisztázása, hogy az Egyház a maga misz- 
sziói munkájában miképpen áll. a világgal?

Ismételjük meg, hogy az Egyház sohasem küldetik másokhoz, 
csak saját tagjaihoz, azonban számtalan olyan tagjához küldetik, 
akiket ő maga nem ismer, hanem csak Isten tudja öröktől fogva, hogy 
az övéi. Ezért és ebben az értelemben mondhatjuk, hogy az Egyház 
a világba és a. világhoz küldetik, vagyis a világban szétszórtan élő 
telkekhez, akik a földi viszonylatok bilincsei és grütrcsei közt 
várnak reá.

így találkozunk világunk és korunk legsúlyosabb problémájával.
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a szociális kéreleméi, I le semmiképpen sem találkozunk, és ez a £Ő, 
azzal a szellemmel és azokkal a megoldási kísérletekkel, mellyel a 
világ rendezi, vagy kavarja ezt a kérdést. Tegyük fel, hogy a világ 
őszintén és jóakarattal fáradozik a szociális kérdés megoldásán, Mit 
jelentene ez? Ahogy egykor mondták: a lehető legtöbb ember lehető 
legnagyobb boldogságát, vagyis földi jólétét. Hogy ehhez a javak 
megosztása, vagy kommunizálása, vagy osztálykezelése, vagy parancs
uralmi birtoklása vezet-e el, a felett íme szemünk előtt folyik a bol
dogtalan küzdelem.

Az Egyház ne szegyeije, mondjon le a szégyen takargatásáról 
és hirdesse bátran, hogy ez nem az § problémája és a jólét nem az ő 
célkitűzése. Amit ő akar, a lelki ember, a krisztusi ember, nem a jó 
léttől függ. Szegénység vagy gazdagság, szolgaság vagy uraság, 
nemek, életkorok, vérmérsékletek, foglalkozások mindmegannyi adott- 
sáp, kísértésül a bűnre és lehetőségiül az újjászületésre.

Ezért a szeretetmunfea nem humanitárius és nem szociális munka, 
hanem misszió, amelynek célja a lélek felszabadítása az adottságok 
lehúzó és fojtogató rabságából, az adottságokban rejlő kegyelmi aján
dékok felismerése és szolgálása által. Mégis, kétségtelenül, az Egy
háznak megvan a maga szociálisnak nevezhető programmja. Megvan 
ugyanis az emberi életről az emberi viszonylatok között, a maga köve
telő eszménye, amely mutatja a lelkiségre, krisztusi szeret ötre és szol
gálatra legalkalmasabb életberendezés képét. Ezért a családi élet 
szentsége, a tulajdon biztosítása, a társadalmi igazságosság. az emberi 
méltóság, az élethez való egyenlő jog az ő programrajának olyan sark
pontjai, melyeket megvédelmezni és érvényesíteni, de egyedül Isten 
szuverenitásáért, mindig kész kell hogy legyen.

Az Egyház missziói munkája tehát, amikor a lelkeket misszió
nál ja. egyben új és új misszionáriusokat küld a világba, hogy legye
nek Krisztus tanúi a föld végső határáig, vád, intelem és ígéret gya
nánt azoknak, akik várják az alapokkal bíró várost, ama mennyei 
Jeruzsálemek!

Ezek után meg kell állapítanunk, hogy az egyházi társadalom 
semmiképpen nem mérhető és azonosítható a szociális kategóriákkal. 
Ezt elsősorban az bizonyítja, hogy az Egyház nem osztályösszetételű, 
holott a világi társadalom az, mert sok mindenféle okból elkülönödött 
rétegekből áll és így osztály tagozódás szerint épült fel. Az Egyház 
ezzel szemben, lényegénél fogva, egyenesen osztály ellenes. A réteges, 
osztályos felépüléssel szemben az Egyház szervezetét organikusnak. 
vagyis élő testnek kell neveznünk. Ezért mondja a Szentírás az Egy
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házat Krisztus testének, a Főben összekötött tagok szervezetének, 
amelyben minden egyes tagnak különböző, de egy célra összemÜködő 
kegyelmi ajándékai vannak. Ennélfogva az Egyház tagjai egy parancs 
alatt mozgó életet élnek és szolgálnak.

Az Egyház organikus élő testszerüségéböl következik, hogy nem 
is létezhetne, ha azonosítaná magát a társadalmi tagozódással, mert 
akkor kénytelen lenne tagjainak vagy az egyik, vagy a másik részét 
a saját közösségéből kizárni és tétlenségre kárhoztatni. Pl. vagyon 
szempontjából az Egyház nem lehet a gazdagoké, de a szegényeké 
sem, osztályszempontból nem lehet az arisztokratáké, de a proletároké 
sem, mert benne ezek a kategóriák nem számítanak, egyáltalában nem 
is léteznek. Sőt továbbmenve, meg kell állapítanunk, hogy az Egyház 
egyenesen arra való, hogy ne is létezhessenek, Az Egyház az a tér, ahol 
a világ szerinti különbségek és ellentétek elenyésznek, megsemmisül
nek. Végre, egy és pedig egyetlen ilyen tér a világban.

Az egyházi közösség titka és értelme tehát abban van, hogy tag
jai az osztálykülönbségek fölött egyesülnek benne egymással, mert 
Krisztussal forrnak össze. A léleknek nincs osztálya s miután az 
Egyház a Léleknek organizmusa, az emberek csakis ebből a szempont
ból jőnek benne számításba. Az Egyháznak ez az antiszociális tulaj
donsága és egyben ez a szociális jelentősége határozza meg az ő 
szociálisnak inevezhető programmjának gyökerét, azt, hogy elítéli az 
osztályharcot és annak egész létével ellentmond. Ha ezt a harcot be
engedné a maga testébe, vagy résztvenne benne, megsemmisítené 
saját magát.

A szociális probléma történeti kibontakozása mutatja, hogy az 
Egyház milyen sajátosan más, mint a szociális kategóriák. A  szociális 
kérdés részben gazdasági (materiális), részben jogi természetű okok
ból állott elő. Az Egyház lelkisége mindkettővel szemben sajátos. 
Már említettük, hogy az Egyház a szegénységet vagy gazdagságot 
egyforma lehetőségnek tekinti a jóra, illetve rosszra. A jogot pedig 
megszüntetendőnek és feleslegesnek ítéli. Az Egyház igazi tagjai ellen 
„nincs törvény“ , az ő életüket nem a jogszabályok, hanem a Szent
lélek kormányozza, a' szeretet elve alapján.

A  gazdasági és jogi princípiumot, melyek a szociális életben 
döntök, az Egyház átváltoztatja, átminősíti lelki princípiumokká. 
Neki egyedül a tagok lelkisége fontos. Nem azt jelenti ez, hogy az 
Egyház nem veszi tudomásul a szociális tényeket, hanem azt, hogy 
új jelentést ad nekik. Sajátos, a lélek szempontjából értékes nehézsé
geiket, illetve előnyeiket világítja meg s egész missziói munkája arra
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irányul, hogy a lelkeket az adott körülmények között tegye Krisztus 
tulajdonaivá. Ezért a társadalmi kategóriákban az Egyház nem forra
dalmi. a külső változtatással nem törődik, hanem a lelkek megválto
zását munkálja. így kiemelvén őket a szociális harcból, mellőzésével 
meghagyja, lelki átminősítésével pedig megszünteti a szociális kér
dést és kategóriát.

Mindazonáltal ismételten hangsúlyozzuk, hogy az Egyházra 
nézve egyáltalában nem lehetnek közönyösek az aktuális társadalmi 
problémák. Nem pedig azért, mert tagjai, mint földi emberek, számta
lan vonatkozásban részesei, aktív és passzív tényezői a szociális életnek.

A  feladat, mely itt az Egyházra vár, kettős: elvonni tagjait a 
harctól és visszaküldeni a harcba.

Első és mindenekfölött Való, az Egyház evangéliumi lényegéből 
következő kötelessége az, hogy saját közösségében föléje emelje tag
jait a szociális harcnak. Minden egyebet megelőzve, azért van itt 
a világban, hogy mint mentő, oltalmazó lelki Anya, magához ölelje 
gyermekeit a lelkiség légkörébe, fölemelje őket egy olyan boldog és 
tiszta világba, ahol nincs harc s ahol a földi lét gondjai megszűnnek 
égetni és gyötörni. A Krisztusban való kibékülés, az igazi evangé
liumi testvériség létrehozása a lelkek között: ez az Egyház döntő 
szociális programmja, az egész szociális kérdés ilyeu értelmű tagadása, 
győzelem a világ felett.

Kétségtelen, hogy minél erőteljesebben végzi az Egyház ezt a 
kötelességét, annál nagyobb hatása lesz a szociális kérdéseknek a 
világban való helyes megoldására is. Ez ugyanis nem remélhető más
tól, csakis a problémák fölé emelkedett krisztusi lélektől, az Isten 
fiaitól, a nagylelkű és méltányos keresztyénektől. Ezt a lelket kell az 
Egyháznak, tgajain keresztül, beleöntenie és sugároznia a világba.

Így következik el a második feladata. Minél inkább ki tudja 
emelni tagjait a világból, annál inkább tudja visszaküldeni őket a 
szociális harcba. Ha tagjai közt ledöntötte a társadalmi válaszfalakat 
s teljes erejét a hitből fakadó szeretet müveire koncentrálta, hatal
mas erőt fog képviselni a világban, mindenütt, ahová tagjait ezzel 
a lélekkel küldi mindazokra az adott helyekre, melyeken a világban 
élnek, hogy mindenütt képviseljék Isten Országának Igazságát, ahol 
dolgoznak, szenvednek és viaskodnak.

Az Egyház, lényegénél fogva, bennebb ebbe a kérdésbe nem 
mehet. Elvégezte ezzel azt, ami itt reá bízatott, A  küzdő feleli egyike 
sohasem lehet. Élő tagjai által azonban rendkívüli, végső eredmé
nyében döntő jelentőséget nyerhet a szociális kérdés megoldásában.
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Ami a világban küzdő szociális irányzatokat illeti, az Egyház 
önmagában bír olyan jellemvonásokat, melyek azokkal szemben el
határolják és egyúttal kiemelik.

így  az Egyház önmagában és tagjaiban Istentől rendelt ellenfele 
minden olyan irányzatnak, amelyik a szociális kérdések megoldásába 
■erőszakot, tömegkezelést, az emberek elgépesítését viszi bele. Az 
Egyház a lélek örökkévaló értékeit képviselvén, a lelki szabadságnak 
őre és bajvívója a világban. A terror és a mechanizmus azokat a sze
mélyes tulajdonságokat veszélyeztetik, melyek az Egyház személten 
tagjainak legdrágább kincsei: a személyes felelősségérzést, az áldozat
készséget, nagylelkűséget, önkényt ességet. Ezek az értekek  az ember
ben s a terrorisztikus módok ezeket ölik ki belőle. Az Egyház 
tehát szilárdan és határozottan szembeszáll minden ilyen törekvés
sel. Ez határozza meg örökre ellentétes magatartását a bolsevista 
kommunizmussal szemben.

Mivel az Egyház semmiféle rendszerrel nem azonosíthatja magát, 
hanem csakis az evangéliummal, ezért nem tehet magáévá semmi
féle politikai vagy faji programmot sem. Az Egyház nem egy még 
az ő nemzetével sem. Nagyon fontos tényező annak életében s kell 
is, hogy az legyen, de lényegében nem egy vele. Nemzeti, faji rend
szerekkel szemben is az a kérdése: mennyi örökkévaló lelki értéket 
hordoznak ? Ez dönti el magatartását a nemzeti szocializmussal szem
ben is, mert soha se engedheti meg, hogy Isten trónjára párt, faj, 
emberi bálvány üljön.

Fontos annak megállapítása is, hogy az ú, n. keresztyén szocia
lizmus 'lehetetlen. Minden olyan értelmezés lehetetlen ugyanis, amely 
a szociális problémákat az Egyház impériuma alatt véli megoldhatni, 
mint jogi és hatalmi szervezet által. Az Egyháznak nincs .jogi és ha
talmi impériuma. Saját hatalmi körében, saját jogszabályai szerint, 
saját szankcióival keresztyén szocializmust nem csinálhat. Az Egyház 
mint Krisztus teste, éltető forrása a kérdések egyedül helyes és örök
érvényű megoldási lehetőségének, örökké aktuális, de nem ad hoc 
aktuális. A mai nap kérdéseire nincsenek döntvényei, de a mát is meg
ítéli örökérvényű ítéletével. Nem lehet bírája a ma pőréinek, de 
Krisztus tulajdon kijelentése szerint figyelmeztethet minden pörle
kedőt, hogy a telke tétlenség a. pör oka és hogy nem a vagyonnal való 
bővölködésben van az embernek az ő élete. (Luk. ev. 12. r. 13— 15, v.) 
Az Egyház hatalma a lélek, az Ige hatalma.

Végre meg kell állapítanunk, hogy minden szociális kérdésnek, 
mint amilyenek például az agrár-, a munkás-, a telepítés-, a közép
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osztály-probléma, van egy lelki oldala, tehát megoldásának van egy 
evangéliumi lehetősége. Az Egyház mandátuma a szociális kérdések
ben ennek az evangéliumi lehetőségnek hirdetése, öntudatosítása■, az 
erre való 'nevelés és segítés. Az Egyház tagjai tehát minden kérdés
nek a lelkiismeretiségét kell hogy képviseljék. Minden szociális 
probléma lelkiismereti kérdés és csak a lelkiismeret mértéke szerint 
dönthető el.

Az Egyháznak nincs direkt szociális programúja, nincs külön 
szociális impériuma, de van lelkiismerete, hite és szeretete, melyek 
által végre mégis egyedül ő lehet mnnkálója a világot végromlással 
fenyegető emberválság megoldásának.
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A  LELKIPÁSZTOR ELETE

1. A lelkipásztor kiképzése, nevelése és alkalmazása

Az Ótestamentumi Szentírásbcm olvashatjuk Isten ítéletét az 
olyan lelkipásztor felett, aki szent hivatására nincs megfelelően fel
készítve: „Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek 
téged, hogy papom ne légy1“  ( IIősein, 4. r, 6. v.). Más helyen az Ige 
felmutatja azt a különleges kiemeltetést, mely a képzett lelkipásztort 
a gyülekezet élére állítja: „A  papnak ajkai őrzik a tudományt és az 
ő szájából, törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe 0“ (Mála- 
kkís. 2. r. 7. v.). Pél apostol így figyelmezteti Timótheust a fel- 
készültség nélkülözhetetlenségére: „Maradj meg azokban, amiket 
tanultál és amik reád bízattak, tudván, kitől tanultad. . .  A  teljes 
írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a mcgjobbí- 
tásra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre felkészített" (II. Timoth. 3. r. 14., 
16— 17. v.).

A  lelkipásztori hivatal tárgyalásánál láttuk, hogy mind Kálvin, 
mind a II. Helvét Hitvallás hangsúlyozzák, hogy lelkipásztori szol
gálatra csak megfelelően kiképzett és képesített embereket szabad 
választani.

Egyházunk, híven ragaszkodván bibliai és kitvallási alapjához, 
minden időben nagy súlyt helyezett a lelkipásztor tudományos és 
gyakorlati idképzésére, nevelésére. Ennek döntő fontosságát azzal 
emelte ki, hogy a lelkipásztori képzést kezdettől fogva főiskolai foko
zaton végezte és előfeltételéül ugyanazt a megelőző iskolázottságot 
követelte meg, mint ami más tudományos pályákra való kiképzéshez 
van előírva.

A  lelkészképzés és nevelés tekintetében Egyházunk sohasem 
maradt el a külföldi protestantizmus legkülönb törekvéseitől és nívó
jától, sok sokszor és sok tekintetben, a saját egyházi életünk és nem
zeti kultúránk viszonylatai közt, azoknál még döntőbb súllyal is bírt.

ELSŐ FEJEZET
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A  lelkészképzésnek és képesítésnek Összes feltételei az Egyház 
életérdekéhez igazodnak. Egyáltalában nem lebecsülése ennek a mun
kának az, hogy tudományos Öncélja nincs. Ez ugyanis a legtávolabbról 
sem jelenti azt, hogy a képzés nem szigorúan tudományos módon 
folyik. De a tudományosság itt a legmagasabbrendü és legtisztább 
eszköz arra, hogy az Egyház szolgái hivatásukra teljes öntudatos
sággal és rendszerességgel felkészíttessenek. Ezért a telki pásztori 
képzés egyúttal nevelés is, hogy az Isten embere minden jó cseleke
detre felkészített legyen.

Ha a lelkipásztori képzés és nevelés történetét vizsgáljuk, min
denesetre szembetűnő az elméleti és gyakorlati követelések állandó 
küzdelme benne. Ezt n. küzdelmet egyrészt a teológiai felfogás, más
részt a teológiátlan köznapi vélekedés befolyásolták, tették végletessé. 
A két szempont azonban nincs egymással kibékíthetetlen ellentétben. 
Ha az Egyház lényegét és ebből kifolyólag a lelkipásztori eszményt 
az Igének megfelelően fogjuk fel, akkor távol fogunk maradni egy
részt minden meddő elméletesditől, másrészt minden lapos raciona
lista gyakorlatiasságtól. A lelkészképzésben voltaképpen minden 
elmélet a gyakorlat tudományos megítélése és minden gyakorlat az 
elméletileg tisztázott igazságok nevelői próbája.

Két olyan dolog van kizáiTa a kiki pásztori képzésből és neve
lésből, amelyeket meggondolatlanul, értetlenül és hiába szoktak tőle 
egyik vagy másik oldalról követelni. A képzés -és nevelés nem adhat 
hitet, mert a hit Isten ajándéka s ezért a lelkipásztori életpályára 
egyedül Isten hívhatja el az embert, A képzés és nevelés a hit ke
gyelmi ajándékára épít, a hiten belől, a Kijelentés feltétele alatt, 
vagyis az Egyház élő közösségében munkálkodik. De éppen így nem 
várható a képzéstől és neveléstől az sem, hogy mesterembereket, job
ban mondva ezermestereket adjon az egyházi éLetnek, akik a gyüle
kezet tagjait minden világbeli dolgaikban, mint szakemberek, eliga
zítsák. A  képzés gyakorlatiasságát tehát, nem szabad úgy felfogni, 
mintha az ú. n. gyakorlati élet világi kérdéseiben adna a lelkipásztor
nak más szakemberekéhez hasonló vagy annál különb készséget, 
mert a lelkipásztor munkájában a gyakorlat kizárólag az ige gya

korlata, az élet minden viszonylatában.
A  Magyarországi Református Egyház lelkcszképzési, nevelési és 

képesítési rendjét jelenleg az Egyetemes Konvent 1921—8.9. számú 
határozatával megalkotott és kihirdetett szabályzat állapítja meg, e 
eím alatt: „A Magyarországi Református Egyház iheológüti akadó-
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rutáinak tanulmányi, nevelési és vizsgálati rendje. 1924. A Refor
mátus Egyetemes Konvent hivatalos kiadványa"'.

E szabályzat értelmében a teológiai tanfolyam ezidöszerint nyolc 
félévre terjed, mélyből négyet hazai teológián kel! végezni. Ugyan
csak hazai teológián tehetők le az előírt összes kollokviumok és a teol. 
alapvizsgálat is. A nyolc félévbe, kollokviumi kötelezettség mellett. 
2—4 félév más főiskolai fakultásról is beszámítható.

A  teológiára való felvétel feltételei a középiskolai érettségi bizo
nyítvány, latin és görög nyelvi érdemjeggyel, továbbá megfelelő bi
zonyítása annak, hogy az illető testileg, szellemileg és lelkületű lég 
alkalmas-e a lelkipásztori pályára. A felvétel ünnepélyes keretben tör
ténik. Ezek után is azonban az első évfolyamról a másodikra csak a 
lanári kar döntése alapján lehet átlépni, mivel cl tan ácsoló határozat 
hozható.

A teológiai tanfolyam magánúton semmi részében nem végez
hető. Az egyik teol. intézetből a másikba csak lezárt leckekönyvvel, 
engedéllyel, fegyelmi ok nélkül és önként leket átlépni.

A kiképzési anyag jelenleg teológiai és ezt kiegészítő tudomá
nyokból áll. Teológiai tárgyak az Ö- és Újszövetség, az egyháztör
ténelem, a rendszeres és gyakorlati teológia tudományai. Kiegészítő 
tanulmányok a vallástörténeti, valláslélektani és vallási)ölcsészeii, 
továbbá az általános bölcsészeti, pedagógiai, jogi, szociológiai, nemzet- 
gazdaságtani, közegészségtani, nyelvi és zenei ismeretek. A  szemi
náriumi munkából két félévi bibliai és az összes gyakorlati teol. sze
mináriumok kötelezők, a többi teol. tudományszakból szabadon vá
laszthatók, de egy minden félévben kötelező,

A szabályzat a lelkészképzés gyakorlati jellegét a tantervben is 
ki akarja domborítani azáltal, hogy az egyes tudományágakon belül 
kiemeli a különösen fontos tanulmányokat, így a bibliai tudományok
nál a Szentírás eredeti nyelveken való olvasását, magyarázását- és 
ismeretét helyezi előtérbe, az egyháztörténetemnél megkívánja a 
magyar prot. irodalomtörténet ismertetését, a rendszeres teológiánál 
a dogmatörténetet, az apologctikát és a hitvallások ismeretét, a gya
korlati teológiánál a szemináriumi gyakorlatokat és az egyházi ének
nél az egyházi új énekeskönyv használatát, ismeretét.

Az előadási időt félévenként legalább három hónapban álla
pítja meg.

Tanfolyam közben a hallgatók félévi kollokviumokon és az alap- 
vizsgálaton számolnak be tanulmányaik eredményéről, a tanfolyam 
elvégzése után pedig lelkészképesítő vizsgálatokat tesznek.
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A  nevelésre vonatkozólag a szabályzat előírja, hogy a hallgatók 
a tanári kar közvetlen tel ügyelek; és gondozása alatt állanak. Az in- 
ternátusi nevelés a lelkipásztori életre való előkészítést szolgálja. 
Ennek keretében családi jellegű bibliakör alakítandó. Biztosítani 
kell a hallgatók részvételét a gyülekezeti életben is. Az egyénenkénti 
pásztori nevelés kívánatos. Testi nevelést is kell végezni és a haza
fias szellem ápolására gondot kell fordítani, hagyományaink szerint. 
A  szünidő alatt tanúsított magaviseletről, munkáról lelkész! igazolás 
követelendő. Alkalmakat kell nyújtani a hallgatóknak előadások és 
érintkezés útján a, társadalmi műveltség és jómodor elsajátítására is.

Azok a kényszerítő körülmények, melyek közé az elszakított 
magyar reformátusság jutott, Erdélyien  többek között, a lelkész
képzés, nevelés és képesítés terén is reformokhoz vezettek, melyek 
sok tekintetben egész Egyházunkra nézve tanulságosak. Az erre 
vonatkozó szabályzatot az Erdélyi Református Egyházkerület Köz
gyűlése alkotta meg 1927.—50—53. sz. határozatával. A  szabályzat 
életbeléptetése után több módosításon ment keresztül és legutóbb ki 
is egészíttetett, az Egyházkerület 1935. évi közgyűlésén, az Ötödik 
teol. évfolyam felállításával.

A szabályzatban: tanulmányi szempontból fontos az, hogy a tan
folyam első éve előkészítő évül van beállítva a tulajdonképpeni teol. 
tanulmányokhoz. Ez az évfolyam magyarnyelvű biblia ismeret, nem
zeti és egyháztörténeti alapismeretek, hitvallási ismeret és más alap
elemek megtanítása útján részben a középiskolában szerzett tudást 
akarja kiegészíteni, részben a lelkipásztori pályához szükséges teo
lógiai tudományok szellemébe, elemeibe akar bevezetni. Itt tanulják 
a hallgatók a héber és az újszövetségi görög nyelv elemeit is. Az 
első évfolyam minősítő vizsgával végződik, mely feltétele a második 
évfolyamra való fellépésnek s nemcsak a tanulmányok, hanem a 
magaviselet és alkalmasság minden pontjára kiterjed.

Nevelési szempontból figyelemreméltó a szabályzatnak az az 
intézkedése, hogy az internátusi élet keretében a hallgatóságot gyü
lekezetként szervezi meg, melyben az egyházi gyülekezet mintájára, 
élet- és munkaközösséget alkot.

Ugyancsak nevelői, gyakorlati szempontból fontos a nagy szün
idő alatt a tervszerűen kitűzött elméleti és gyakorlati feladatok 
igazolt elvégzése.

Végre érdekes kísérlet az ötödik évfolyam beállítása, melynek 
célja a lelkipásztornak a kisebbségi életre, az abban való vezető- 
hivatásra való előkészítése a tanítóképző és a földműves-iskolával
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kapcsolatban, azzal a nevelői elgondolással, hogy a gyülekezet leendő 
vezetői: lelkipásztor, tanító és. presbiterek már itt testvéri kapcso
latba kerüljenek egymással. Ennek a tervnek gyakorlati kivitele 
ezidőszerint. még kísérletezés tárgya.

A  lelkészképzés és nevelés tényleges gyakorlatában kialakult 
módjához lényegileg nincs h ozzátenn i valón k itt, ahol a kérdést a 
pásztori misszió szempontjából érintjük. Jobb vagy teljesebb szabály
zatok elképzelhetők és bizonyára, az idők sürgetésére, ki is fognak 
alakulni. Két olyan megjegyzésünk van azonban, amelyet bármely 
szabályozás esetén fontosnak tartunk hangsúlyozni. Az egyik a teo
lógiai tanfolyam időtartamára, vonatkozik és annak meghosszabbí
tását javasolja. Egy Ötödik évfolyam, beállítása mind a túlterhelés, 
mind a folyton szaporodó új tudományos és gyakorlati problémák 
miatt sürgőssé és nélkülözhetetlenné [vált. A  második megjegyzésünk 
odairányul, hogy a mai. hiányosságaiban nem kielégítő segédlelkészi 
gyakorlatot egy rendszeres formával felcserélendő, kívánatos volna az 
ötödik évfolyamot olyan gyakorlati szemináriummá tenni és orszá
gosan egyöntetűen vezetni, mely csakugyan megadná a szükséges 
gyakorlati előkészítést a, leendő lelkipásztornak a gyülekezeti élet 
és munka vezetésére.

A lelkipásztor alkalmazását az Egyházi Törvény 11. tc.-e- írja 
elő. E szerint lelkipásztor csak teljes képesítésű férfi lehet. Nők, ha 
képesítésük teljes is, szószéki és liturgikus szolgálatot nem végez
hetnek s csupán vallástanítói, vallástanári és diakoniai szolgálatra 
alkalmazhatók.

Az önálló lelkészi hivatalra való állandó alkalmazásnak felté
telei még a nagykorúság, önjogúság, magyar állampolgárság is. 
E feltételektől függően alkalmaztatok a lelkipásztor, a vallásoktató 
lelkész, az intézeti lelkész és a honvédségi lelkész. Helyettes vagy 
segédlelkészek egyházkormányzati munkát csak meghatározott ese
tekben végezhetnek.

A  lelkipásztor alkalmazása élethossziglani és általában azonos 
feltételű. Azonban a törvény mégis statuál bizonyos megszorításokat , 
így  azt, hogy az egyházkerületi közgyűlés, a kebelbeli egyházmegyék 
meghallgatásával, különleges viszonyok alapján, hat évre, de alkal
milag meg nem váltőztat 11atólag, kijelölhet egyes egyházközségeket, 
melyekbe csak olyan lelkipásztorok választhatók, akik megelőzően 
2— 5 évet már lelkipásztori vagy teológiai tanári szolgálatban töl
töttek. Bizonyos esetekben helyet ad a törvény a lelkipásztorok át-



helyezésének is. Az egyházközség makacs vonakodása esetén pedig 
az egyházmegyei közgyűlés választ, titkos szavazással, lelkipásztort.

Egyébként a lelkipásztori állás betöltése mindig választással tör
ténik, vagy meghívás, vagy pályázat útján. A választási visszaélé
seket a törvény szigorúan bünteti.

A  lelkészek közül a missziói lelkészt a püspök nevezi ki, a rend
szeresített vallásoktató lelkészt a presbitérium választja, az intézeti 
lelkészt az intézet illetékes hatósága, a. honvédségi lelkészt az állam- 
kormány nevezi ki, a püspök vétójogának fenntartásával. A  segéd
éé helyettes lelkészek alkalmazását egyházkerületi szabályrendelet 
állapítja meg.

Amint ezekből láthatjuk, a lelkipásztor alkalmazásában Egy
házunk különböző kategóriákat ismer. Van tág- és szííkkörü válasz
tás (összes választó jogosultak, presbitérium) és van kinevezés is.

Miután azonban kétségtelenül az önálló gyülekezetben alkalma
zandó lelkipásztor esete az irányadó, kimondhatjuk, hogy Egyházunk 
a lelkipásztor gyülekezet általi szabad választását tartja helyesnek 
és azt követi.

Láttuk, hogy Kálvin is hangsúlyozza, a lelki pásztorválasztás 
egyházi közjogát, melyet úgy értelmez, hogy a nép (gyülekezet) 
jelenléte, tudta és beleegyezése nélkül lelkipásztort választani nem 
lehet.

A gyülekezet evangéliumi fogalmából kétségtelenül következik, 
hogy annak élő tagjai mind jogosultak és hivatottak ehhez a testvéri 
megbízáshoz hozzájárulni, illetve az ellen tiltakozni. Kétségtelen 
azonban az is, hogy a gyülekezet e joga és szabadsága az idők és 
viszonyok kívánalmai szerint szabályozva juthat kifejezésre s hogy 
e tekintetben a mi állapotunk nagy mértékben rászorult egy peda
gógiai fegyelmezésre, korlátozásra és minősítésre.

2. A lelkipásztor tanulmányai az Ige szolgálatában

K. Bafth Dér Dienst am Wort Gottes c. idézett előadásában 
érdekes összehasonlítást tesz a lelkipásztor életében megkívánt „sok 
minden“ és az „egy szükséges'“ között. Természetesen nagyon kívá
natos, —  mondja —  hogy az Ige szolgája erkölcsi jellem, vallásos 
egyéniség, ízléssel és műveltséggel bíró ember legyen, szárnyaló és 
józan, zárt és nyílt, imádkozó és fegyelmezetten dolgozó, természetes 
és szellemi, jó  családapa, polgár és hazafi, széles látókörű, korszerű, 
társasági, mindenkit szerető és senkitől se telő, szabad és önként



kötött, független és közkatonai engedelmességü, várakozó és aktív, 
békés és harcos, komoly cs vidám, dogmatikus és politikus, a sportok 
iránt érdeklődő, nem filiszter, a proletárt, ateistát, pietistát saját, 
maguknál jobban megértő, elméleti és gyakorlati pszichológus, 
praktikus és magasgondolkozású, pap, próféta, pásztor gondolkozás
ban, beszédben, cselekvésben. Mindez nagyon jó és ezenkívül még 
vég nélkül lehetne felsorolni olyan tulajdonságokat, melyek ékes
ségére szolgálnának. Csakhogy mindezek nem érintik a lelkipásztori 
munka lényegét: az Ige szolgálatát. A felsorolt és felsorolható voná
sok, bizonyos módosítással minden keresztyén emberre vonatkoztat
hatók. Az előkelő, kegyes, bátor és szabad személyiség igen nagy 
érték s szép, ha a lelkipásztor is ilyen, de ezzel még nem lett lelki- 
pásztorrá s ha nem több és nem más, mint ez a sok minden, akkor 
tulajdonképpen feleslegessé vált. Ezek az állítmányok az alany nél
kül levegőben lógók s mint. követelmények,, eredendő gyengeségben 
szenvednek. Semmi közük ahhoz, hogy valaki az Ige szolgája-e? Az 
igazi lelkipásztor, ha ilyen szép és jó tulajdonságairól van szó, fá j
dalmas mosollyal legyint, mert tudja, hogy az ö dicsősége hiábavaló 
s az a másik tényező a fontos, aki egyedül teszi lehetővé és szükségessé 
az Ö szolgálatát,

Pál apostol az I. Timoth. 1. r, 12— 16. és a II. Timotlt. 1. r. 9—  
10. v.-ben úgy beszél magáról, mint bűnösről, akin az Úr könyörült 
és saját végzéséből, kegyelmesen szolgálatra rendelt. Ebből követ
kezik először az, hogy nem az Ige van rászorulva a mi védelmünkre, 
hanem mi az Ige szolgálatára Mielőtt mi bármit is tettünk volna 
az Igéért. Krisztus már mindent megtett érettünk. Szolgálatunk 
tehát csak hálaadás lehet. Másodszor következik az, hogy szolgála
tunk csak kiemelt cselekvés az egyébként magától értetődő létből, 
mely a biten belül mindenütt van. Az Ige szolgálata az Egyház hiva
tala és különleges szolgálattá, csak azáltal lesz. hogy a lelkipásztor 
az a pont, akiben az Egyházban munkáló e legitimáló kegyelem hit- 
hatóvá lesz. Az Ige szolgálata emlékezteié? a többi hívőnek, hogy 
csak a kegyelem erejéből él, de abból szabad és kell élnie (Titus.
3. r. 8. v.). Mi az Egyháznak sáfárai vagyunk azáltal, hogy sür
getően halljuk és ezért hirdetjük azt, ami egyébként mindenkinek 
szól. Harmadszor következik az, hogy az Ige szolgálatát Krisztus lelke 
formálja és vezeti.

Istennek nincs szüksége a mi szolgálatunkra, de akarja és köve
teli, hogy általunk újra és újra meghallja a világ, hogy a kegyelem: 
kegyelem. Az Ige szolgálata mint feladat: tanítás: mint sors: az
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evangéliummal való együttszenvedés (II. Timoth. 1. r. 8. v.) és mint 
élethelyzet; harc.

Barthnak ezek az evangéliumi gondolatai alkalmasak arra, hogy 
felvettessék velünk a kérdést: az Ige szolgálatában, van-e szükség 
és miféle szükség van a lelkipásztor további tanulmányaira? Tény 
az, hogy a sók kiváló emberi tulajdonság és készség senkit sem tehet 
az Ige szolgájává. Tény az is, hogy a lelkipásztor nem különböző. 
liánom csak kiemelt személyiség a hívők között.

Ez a ldeineltség sohasem jelenthet mennyiségi különbözetet, de 
igenis jelent egy olyan minőséget, amely a lelkipásztor szolgálatának 
sajátosságát adja és ezt úgy fejezhetjük ki, hogy a lelkipásztor vezér 
és pedig lelki vezér.

Miben áll ez a vezérség! A hitbeli öntudatosság olyan fokában, 
amely a gyülekezetét oltalmazni és irányítani képes, A  lelkipásztor 
hite nem lényegében más, mint a többieké, hanem kiemelt minőségű 
abban, hogy fel van készítve és be van gyakorolva a közös bit ki
fejezésére, építésére.

A  lelkipásztor a közős hit felelős őre és ezért neki nem elég ezt 
a hitet a gyülekezettel együtt élni, hanem látnia kell azt a helyzetet, 
azokat a veszedelmeket, ellenségeket, melyek között a hivő gyülekezet 
él s amelyek fenyegetik. A  pásztoriás éppen azt jelenti, hogy a 
nyájat veszedelmek között vezetjük a jó legelőre és a pihenő helyre. 
Pál apostol az Efez. 6. r. 12. v,-ben figyelmeztet arra, hogy a lelki 
vezérnek „nem vér és test ellen van tusakodása“ , hanem „ez élet 
sötétségének világhírói ellen, a gonoszság lelkei ellen“ . Ebből az kö
vetkezik, hogy a lelkipásztornak szellemi felkészültséggel és lelki 
fegyverzettel kell megvédenie és vezetnie gyülekezetét az ellenséges 
szellemi és lelki támadások között.

Ezt az öntudatos, felkészült lelki vezérséget szolgálják a lelki- 
pásztor tanulmányai. A  teológián szerzett tudás, még akkor is, ha 
alapos és lel Ifi ismeretes volt, egyrészt folytonos felelevenítésre, más
részt állandó kiegészítésre, gazdagításra és mélyítésre szorul, mert 
nem befejezett mennyiséget és nem kész recept-tárat jelent, hanem 
termő tökét, amely csak hűséges gondozás, továbbmunkálás által 
hozza meg tápláló gyümölcseit. A közmondás szerint is „a jó pap 
holtig tanul“ . Azonban jól jegyezzük meg. hogy nem önmaga, tudós 
kiképzéséért, nem magáért a tudományért tanul. Ezek világi, huma
nisztikus célkitűzések. A  tudomány szeretető bármilyen nemes indok 
is, a lelkipásztorra nézve csak természetes és magátólértd ödő járu
léka az igazi indoknak: az Ige szolgálatának. Az ebben való öntuda-
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t osságért, az erre való alkalmasságért kell a lelkipásztornak lioltig 
tanulnia.

Egyházunk története örvendetes számú és minőségű, tudón lelki- 
pásztort mutat fel. Ezek nemcsak a teológiai tudományban, de a 
szellemi és természettudományok különféle mezőin is értékes mun
kálkodást fejtettek ki. Természetes, hogy munkájuk tudományos, 
mondjuk kultúr ért éke a maga helyén, a nemzeti szellem életében 
vitathatatlan, elisnierésreméltó és megbecsülendő. Helytelen és. os
toba magatartás volna ezt lekicsinyelni, vagy egyenesen kárhoztatni. 
Sőt hangsúlyoznunk kell, hogy a református lelkipásztoroknak a 
múltban kifejtett sokoldalú munkáját, amely nemzeti kultúránk köré
ben tisztességet és megbecsülést szerzett Egyházunknak, most és a 
jövőben is folytatni, gyarapítani kell s lelkészi testületünknek ebben 
való tündöklését százszorta inkább tartani kívánatosnak, mint a 
politizálásban és ami mindennél rosszabb, a műveletlen szócséplés- 
ben való ismertségét. Az a lelkipásztor, aki nem tanul s nem szom- 
jűhozza a tudományt, megüresedik és haszontalanná válik.

Teljes mértékben fenntartva -tehát mindennek igazságát, kell 
rámutatnunk arra, hogy a lelkipásztor tanulmányainak van egy 
ettől merőben független és ránézve döntő mértéke. Ez az Ige szol- 
lálata. Lehet, hogy tudományos munkássága minden emberi mérték 
alatt becses és kiváló s mégis sajátos szolgálata szempontjából, amiért 
ő van, értéktelen. Sok tudós lelkipásztor azért élt kicsiny falusi 
gyülekezetben, mert ott, véleménye szerint kevés vagy majdnem 
semmi dolga nem lévén, jobban ráért öncélú tudományos munkája, 
kedvtelése űzésére. Ilyen esetekben a tudomány magáért való foglal
kozás vagy unaloműző szórakozás lett. Nemhogy az Ige szolgálatá
ban állott volna, de ellenkezőleg azt helyettesítette, kiszorította, meg
semmisítette. A lelkipásztorság így cím és ürügy lett a tudomány 
művelésére. Bármennyire is el kell ismernünk, hogy a címek és 
ürügyek használatában ez a. hasonlíthatatlanul legnemesebb és hogy 
fájdalom, ennél mérhetetlenül alacsonyabb és gonoszabb dolgokra is 
szolgálhat a lelkipásztori palást takaróul, mégis ki kell mondanunk, 
hogy a lelkipásztor csakis az Ige szolgája lévén, ez esetben is elárulta 
hivatását. Nincsen olyan kicsiny vagy nagy gyülekezet, mely az Ige 
szolgálata mellett bálványokat tűrhetne a lelkipásztor életében s az 
Ige szolgálata nem függ a gyülekezet kicsi vagy nagy voltától, min
denütt- egyformán mérhetetlen és kimeríthetetlen. Éppen ezért nem 
fogadhatjuk el az ellenkező védekezést sem, mikor a nagyvárosi 
lelkipásztor életének széttépettségére, munkájának iparszerü mére-
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leire hivatkozva, mentegeti magát, hogy nem. ér rá tanulmányokat 
folytatni. Ez megint csak azt mutatja, hogy nem az Ige szolgája, 
mert ez a szolgálat nem nélkülözheti .a tanulmányozó életet.

A lelkipásztor tanulmányainak meghatározója ezek után nyil
vánvalóan csak az Ige szolgálata lehet. Nem egyéni kedvtelése, még 
csak nem is egyéni hajlamai döntik el, hogy mit és hogyan tanul
mányozzon, hanem az Ige szolgálatának a gyülekezet adott helyze
tében és életében parancsoló követelései. Ha egy gyülekezetben a 
babona vagy a szekta rombol, a lelkipásztor nem merülhet el bota
nikai kutatásokban, hanem ezeknek a betegségeknek mélyére kell 
hatolnia tudományosan is. Máshol, tudományos, világnézeti, társa
dalmi veszedelmek esetén viszont ezeknek alapos tanulmányozása 
szükséges. Ugyanígy megszabja az Ige szolgálata a tanulmányozás 
méreteit is, mert csak annyira, illetve éppen annyira van szükség, 
amennyi az Ige Htjából a lelkekben el tudja tisztítani az akadályo
kat.. Személyileg tehát az á szabály, hogy a lelkipásztor nem a tudo
mány, hanem az Ige szolgája, csak ezért van és mindent csak ezért 
tanulmányozhat, tárgyikig pedig az, hogy a lelkipásztor munkájában 
a tudomány maga is az Ige szolgája s csak ebben a minőségében 
jöhet számításba.

Azonban óvakodjunk attól, hogy ezt a szabályt pragmatikus 
értelemben használjuk. Az evangéliumi szellem tiltakozik az ellen, 
hogy a tudományos igazságot jószándékból is megcsonkítsuk, meg
hamisítsuk, elhallgassuk, lehazudjuk. Krisztus szava korlátlanul ér
vényes itt is: „Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká 
tesz titeket.“  (János ev. 8. r. 32. v.) Ez azt jelenti, hogy a tanulmá
nyozásban nem apró számítási szempontok, hanem egyedül az Ige 
teljes szolgálatának lelkűidé a fontos és hogyha ez az uralkodó lel
kűiét vezeti a lelkipásztort, akkor bármit is tanulmányozzon, min
den és kimeríthetetlenül gyümölcsözővé válik az Ige szolgálatában.

Nyilvánvaló azért, hogy a tanulmányok tárgyára nézve nem 
lehet szigorúan megszabott utasítást adni. Csak ki lehet emelni egyes 
tárgyköröket, amelyeknek tanulmányozása általában és minden 
helyzetben szükséges, kívánatos és gyümölcsöző.

így elsősorban és min (lenek felett a teljes Szentírás az, amelyet 
az Ige szolgájának tudományosan is állandóan tanulmányoznia kell.

A  tudományos exegesis nem teszi a Szentírást „felkoncolt hul
lává“ , mint ahogy egykor féltették, hanem ellenkezőleg az Élet 
Könyvévé eleveníti a lelkipásztor számára. A Szentírásnak világos, 
de végtelen értelme van, ami benne mindig ugyanaz, egyúttal az
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élet eseményeiben mindig más, új is, a tanulmányozó szán iáin foly
ton mélyebb és gazdagabb jelentésű. Az exegesis megvédi a lelki- 
pásztort attól, iiogy a Szentírást alkalmi textus gyűjteménynek te
kintse s légbőlkapott egyéni magyarázatokat fűzzön hozzá. Az állandó, 
elmélyedő és szakszerű tanulmányozás mutatja meg, hogy az Ige 
valóban élő és életet adó mennyei kenyér, A  tudományos buvárolást 
a Szentlélek mindig csodálatosabb belső bizonyságtétele kíséri az 
olyan lelkipásztor életében, aki tényleg az Ige szolgálatáért él és e 
szolgálatban szereti a gyülekezetét.

A Szentírás ilyen értelmű tanulmányozása teszi szökségesssé «  
teológiai tudomány minden ágának továbbtanulmányozását is, a 
folytonos korrekciót, ellenőrzést, köszörülést. Mert a teológia a lelki- 
pásztor életében az Ige kétélű éles kardjának köszörüköve. Ebben az 
értelemben az Ige kardja éppen azért kétélű, mert egyik éle a tudo
mányos, a másik az építő.

Természetes, hogy az Egyház hitvallásainak, történetének búvá
ra lása a lelkipásztorra nézve igen áldásos és munkáját rendkívül 
megtermékenyíti. Ezenkívül a nemzeti és -állag tört énelem, az iroda
lom tanulmányozása is nagy segítségére lehet. A lélektan, a filozófia, 
a pedagógia egyes munkaágaknál kitűnő módszereket és eszközöket 
szolgáltatnak. Az orvosi és természettudományok is gyarapíthatják a 
lelkipásztor eszköztárát. Ezeken túl pedig az ismeretek fel sem 
sorolható körei kínálnak neki segítséget pásztori gyakorlatában. De 
éppen, mert a „sok“  mindig kevesebb az „egy'“ -nél, nincs szüksé
günk és lehetőségünk a kimerítő felsorolásra. Minden, ami az Ige 
szolgálatáért van és történik, hasznos és helyes, ez a lelkipásztor 
szabálya a tanulásban. Ne felejtsük el, hogy a seregben egyes kato
nák többet tudnak a vezérnél bizonyos részletekre nézve, melyekben 
szakemberek, de átfogó látása és ez alapon irányító szerepe mégis 
csak a. vezérnek van s ő viseli a felelősséget a harc kimeneteléért. 
Ez áll a lelkipásztorra, mint öntudatos lelki vezérre nézve is.

3. A  lelkipásztor személyiségének jelentősége

Ha a lelkipásztornak, mint vezérnek a hitbeli öntudatosság a . 
jellemzője, viszont mint pásztornak, csakis egy döntő karakterjegye 
van: a szeretetben való aktivitás és gyakorlottság.

Személyiségének és személyi bizonyságtételének jelentősége itt 
sem a „sok mindenben1“ , hanem ebben az „egyben“ van s ezáltal
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éppen úgy, mint tanulmányaiban, életében is egyedül az leje szolgá
lata a fontos, minden más ebből következik, vagy mellékes.

A  szeretet Igéjének szolgálata ismét nem a lelkipásztor külön
leges feladata, mert minden lélekre vonatkozik, aki az Egyház teré
ben, a hiten belül él. De itt is áll az, hogy a lelkipásztor kiemelt 
minőségű, éppen azért, mert pásztor és hogy az lehessen. Semmi 
sincs, ami öt személy szerint különbbé tenné másoknál és saját, ere
jének forrásából épúgy „Isten és felebarátai gyülölésére való haj
landóság“ árad, a H eidelbergi Káté szavai szerint, mint minden más 
bűnös társáéból, A  Kegyelem csodája az, hogy kiválasztatott nem a 
maga, hanem Krisztus szeretetének képviseletére a gyülekezetben. 
És ha az Ige szolgálatában pirulnia kell tudósságának emlegetésekor, 
még sokkal inkább van oka erre a jócsclekedetek neki való tulajdo
ni tása. esetén, mert szégyennel és félelemmel kell éreznie, mennyire 
nem az övé a cselekedeteknek értéket adó indulat.

Ezt világosan kijelenti maga Krisztus, mikor a szeretetet paran
csolatnak nevezi, tehát nem ösztönös és önkényes indulatnak, hanem 
kívülről ránkrakott igának, szolgálatnak. Még erőteljesebben kiemeli 
ennek a szeretetnek merő ellentétességét az emberi indulattal azáltal, 
hogy ezt. a parancsolatot újnak, tehát eddig ismeretlennek, idegen
nek nevezi. Továbbá határozottan a magáénak nyilvánítja, mikor azt 
mondja: amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
És végre minden kétséget kizáróan állapítja meg, hogy erről és nem 
az emberi szeretetről ismeri meg mindenki az a tanítványait. (János 
ev. 1-3. r. 34— 35. v.)

A  lelkipásztor tehát nem a humanizmus, az általános emberszere
tet képviselője. Pedig tudjuk, hogy közönségesen ennek tartják, 
illetve ezt követelik tőle. Érdekes, hogy az emberekben általában, 
meg van azért valamelyes sejtelme a humánus és a krisztusi indulat 
különbségének s. bár az utóbbinak hátrányára, bizonyos ösztönös bor
zongással, de mégis ez a sejtelem jut kifejezésre, mikor valamely 
kívánságukat azzal viszik a lelkipásztor elé, hogy „nem a paphoz, 
hanem az emberhez“  folyamodnak. Az ilyen kívánságról már előre 
tudhatjuk, hogy teljesítésére nem vagyunk illetékesek, azaz, ha tel
jesítjük is, az Ige szolgálata szempontjából éppen olyan semmitérő 
dolgot cselekedtünk, mint mikor kedvtelésből, önmagáért botanizál- 
tunk vagy nyelvészkedtünk.

A  humánus emberszeretet, eltekintve attól, hogy csalás, vagy 
csalódás, merőben ellentétes az Ige szolgálatával. Ez a szolgálat 
ugyanis éppen abból indul ki. hogy egyetlen ember sem és a lelki-
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■pásztor sem szeretetreméltó. Krisztus isteni szeretettnek csodája az, 
hogy ő indok nélkül, dacára annak, amik vagyunk, kegyelemből 
szereti a kárhozatraméltó embert és parancsolja, hogy ösztöneink és 
racionális meggyőződésünk ellenére ezt a szeretetet hirdessük, vigyük 
e], adjuk át az embereknek. Ebben a pásztori misszióban mi magunk 
szintén teljesen haszontalan és mindenestől vele ellentétes bűnösök 
vagyunk s nem érdemünk, hanem meghálálhatatlan kiemeltetésünk, 
egyben sokszoros megszégyenítésünk is az, hogy a parancsot nekünk 
kell teljesíteni.

Az, ami erre hatalmat ad nekünk s egyúttal elhordozhatóvá és 
teljesíthetővé teszi a parancsot, egyedül a Krisztusba vetett hit. 
A szeretet parancsa, amelyet a lelkipásztor hirdet és gyakorol, éppen 
azért új, mert az emberi szeretet hazuggá vált. frázisaival szemben 
az isteni Kegyelembe helyezett bizalom hitelesíti. A lelkipásztor 
jelentősége, személy szerint, abban áll, hogy életével ezt a. bizalmat 
dokumentálja és így hitelt ad a szeretetnek. De jól értsük meg, hogy 
nem azzal ad hitelt, ami <5 maga, dicséretes jócselekedeteivel és kiváló 
jószívűségével, még kevésbbé édeskés frázisaival és semmiképpen 
sem kegyes képmutatás.sal, hanem kizárólag hitének azzal az aláza
tos és sugárzó bizalmával, mellyel Krisztus isteni szeretetének öröm
hírét önmagára és másokra nézve fogadja és hirdeti.

így látva a szeretet isteni tényét, megérthetjük, hogy az miért 
parancs. Közkeletű emberi vélekedés, hogy a világon semmi sincs, 
ami annyira ellene mondana a parancs fogalmának, mint a szeretet. 
Ez az, szokták mondani, amit kényszeríteni, rendelni nem lehet, sőt 
maga az ember se parancsolhatja magára, mert vagy „ jő " , vagy 
nem. Ez a megállapítás kétségtelenül talál minden olyan indulatra, 
amely fiziológiai rokon- vagy ellenszenv megnyilvánulása, talál, a 
nemi szeretekre is és alkalmazható az érdekeinket szolgáló ember iránt 
spontán érzett vonzalmunkra is, vagyis végeredményében minden 
emberi önszeretetre. Nem kétséges, hogy az általános emberszeretet 
is, amennyiben nem egyszerű szemfényvesztés, ennek az önszeretetnek 
illúziója. De éppen ezért kell kérdeznünk: mi lenne Krisztus szere
tetének sorsa e földön, ha annak szolgálata a mi ösztönünkre, tetszé
sünkre, érdekeinkre volna bízva? Minthogy mindezekkel ellentétes, 
sőt kárhoztató és halállal fenyegető, Krisztus szeretetet önkényt, a 
maga hutásából senki se szolgálná.

Azért van tehát a lelkipásztor és arravaló, hogy ne az ösztöneivel, 
hanem azoknak ellenére, öntudatával, parancsként teljesítse a szere
tet szolgálatát. Nemcsak egyedül lehetséges, hanem egyedül áldott

Mjikkni: Az Egyház missziói munkája 10
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mód is ránk nézve az, hogy ez az idegen, szent, félelmes szeretet, 
Krisztus szeretett1 reánk van parancsolva. Csak az engedelmesség ve
zethet el arra, hogy ennek a szeretetnek üdvözítő voltát először ma
gunk megismerjük és azután másokkal is megismertessük, mint pász
tori missziónk boldog tartalmát.

Abból, hogy mi Krisztus szeret étének vagyunk „méltatlan ugyan, 
.de hivatalos“ szolgái, a szeretet gyakorlatában világos követelmények 
származnak.

így elsősorban az, hogy a lelkipásztor szeretetszolgálata nem le
het az emberek hibáinak való hízelgés. Krisztus szerette és meg akarta 
menteni a gazdag ifjút, a kanaánita asszonyt. (Máté re. 11). r. 3 ti— 22. 
és 15. r. 21-—28. v.) Ezért nyíltan, látszólag kegyetlenül leplezte le 
hibáikat. De viszont ez a nyílt ítélet, a mentő leleplezés és bírálat so
hasem az emberi fölény hiú öntudatából-származik. A  szeretet ugyan
akkor egyetlen jó  vonást, egyetlen szikráját a jó  lehetőségének el
veszni nem hagyja. A  sajátos értéket, Istennek minden lélek mélyére 
elrejtett gondolatát segíti kibontakozni. De nem hagyja önmagában 
gyönyörködni. A szeretet szolgálatának lényege: szövetségkötés a ha
zugság ellen. Rávezetés a saját hazug és hiú lénye megtagadására. 
belelcapesolás a Krisztus testének, az Egyháznak szeretetmunkájáha.

Azonban van még egy olyan tény, amely a lelkipásztor személyi
ségének jelentőségét meghatározza.

Nemcsak arról van szó, hogy Krisztus parancsát, mint parancsot, 
mint nem a magáét, engedelmesen átadja és gyakorolja, hanem ennél 
még egy sokkal nagyobb dologról is, éppen arról, hogy ezt az idegen 
és szent kényszert úgy vegye magára, mintha az o természetes és 
saját indulata volna. Hogy nem az, azt csak annál inkább érzi, minél 
inkább teljesíti. De ez a kínzó és megszégyenítő érzés csak annál ma
gasabbra, a lélek királyi trónjára emeli Krisztust a lelkipásztor éle
tében s annál oldottabb valósággá teszi a királyi kegyelmet, mely 
méltatlan szolgájára kiárad. Ez a meglátás vezet át: minket a lelki
pásztor magánéletének problémájára.

4. A lelkipásztor magánélete

A lelkipásztor magánélete itt az ö erkölcsi jellemét és magatar
tását jelenti.

A lelkipásztorról e tekintetben kél közismert felfogás van. Az 
egyil; a nem protestáns keresztyénség felfogása, mely az erkölcsi
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fogyatkozások lelett hajlandó azzal ítélkezni, hogy a lelkipásztor is 
ember, tehát bocsánatra szorult és ezt meg is kell adni neki. A  másik 
a protestáns, különösen a református közfelfogás, amely ellenkezőleg 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy lelkipásztor nem olyan mint 
más ember, mert pap, tehát köteles példaadóan élni s ezért szigorúbb 
ítélet alatt áll, mint mások. Első pillanatra meglepő, hogy e két köz
felfogásban a mögöttük álló egyházi közösségek elvi álláspontjai a 
gyakorlatban felcserélődni látszanak. Azonban ennek a különös tüne
ménynek alapjába véve igen természetes oka van. A  nem protestáns 
keresztyénség ugyanis a lelkipásztorban a szakrális papi jelleget, a 
caracter indelibilist fontosabbnak tartja a személyi jellemnél, ezért 
ennek emberi gyarlóságait könnyebben is elnézi, míg a református 
kereszténység a személyes bizonyságtételben látja a lelkipásztorság 
lényegét, ez x>edig szorosan összefügg az erkölcsi magatartással, mint 
dókámén tálassal, minélfogva az emberi hibák a bizonyságtétel hitelét 
.lerontják, legalább is a közfelfogás szerint.

Az evangélium világosságában azonban az igazság e két közfel
fogás felett jelenik meg. Az a követelés, hogy a lelkipásztor büntelen, 
tökéletes ember és mintakép legyen, merőben evangéliuméi 1 cnes. Ezzé 
nem az teszi, hogy az emberek a lelkipásztortól tiszta életet követel
nek, hanem az, hogy e mértékük nagyon külsőséges, felületes, kazuisz- 
tikus, racionálisan alacsony és éppen ezért teljesíthetetlen is. Egy
szerűen nem a hit terében mozog, semmi köze nincs a Krisztusban 
való élethez. Maguk a, követelések, ismételjük, önmagukban véve 
egyáltalán nem magasak vagy rendkívüliek, alig múlják felül a pol
gári tisztesség fogalomkörét s többnyire a családi élet tisztasága és 
a józan mértékletesség kívánalmaiban merülnek ki, melyekhez még 
az egyházi vagyon becsületes kezelésének követelése járul. Azokat a 
mély lelki régiókat azonban, amelyekben a bit élete lélekzik, egyálta
lán nem érintik s így történik meg az, hogy az egyetlen fontos való
ságnak: Krisztus szeretetineh szolgálata sohasem képezi erkölcsi meg
ítélés tárgyát. De viszont, éppen mivel ilyen alacsony ez a mérték, 
megtörténhetik és meg is történik, hogy alkalmazásában evangélium
ellenes kegyetlenség és hajtliatatlanság nyilvánul meg s tág tere 
nyílik a hitetlen ítélkezésnek, a gerenda kérkedésének a szálka ellen. 
Ezért áll elő az a helyzet, hogy a lelkipásztor e silány mérték alatt 
igen sokszor elégtelennek bizonyul és elítéltetik.

Pál apostol a Filippibeltekhez írott levele 3. r. 12— 15. v.-ben 
feltárja előttünk a lelkipásztor magánéletének aranyszabályát. Nem 
mondom, hogy elértem, vagy hogy tökéletes volnék, - jelenti ki ön-
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magáról. Aki tehát mondja, aki erkölcsi minőségével, szentségével 
kérkedik, az hazudik. De az apostol tovább megy és azt mondja: nem 
gondolom, hogy már elértem volna. A  bit öntudata tehát tiltakozik 
az ellen, hogy még csak gondolatban is különbnek tartsuk magunkat 
a kegyelmet nyert bűnösöknél Ezzel szemben Pál apostol egy más 
valamit állít: igyekszem, hogy eljussak a halottak feltámadására, 
hasonlóvá lévén az Ő halálához. Ez az igyekezet nem valami emberi 
e.lszánás, hanem a hit exisztenciál is kockázata, önmaga megtagadása 
által egyedül Krisztusba vetni az élet reménységét. Mindezek nem
csak a lelkipásztor, de minden hivő lélek magatartására jellemzők. 
A lelkipásztor jelentősége, kiemeltettsége ott kezdődik, mikor bizony
ságot tehet az apostollal: ezért meg is ragadott engem a Jézus Krisz
tus. Ez a „megragadás“  szemléletes kifejezése a döntő ténynek. A 
lelkipásztor rabul ejtett ember, életében megtörtént a döntő fordulat, 
szolga lett, nem önmaga ura többé, Krisztus rendelkezik az életével. 
Valódi ez az érzés és bizonyosság akkor, amikor emberileg kínos és 
fájdalmas. A rabszolga szeretne szabadulni urától, de az nem engedi 
el, megragadva tartja, kényszeríti a szolgálatra. Amikor a lelkipász
torban ilyen fájdalmas, legyőzhetetlen kényszerré lett Krisztus szol
gálata, akkor jutott el személyi, magánéletének abba a mélységébe, 
mely többé nem külső szabályokkal köti meg azt. hanem eltéphetetien 
lelki bilincsekkel. Amilyen mértékben változik át ettőlfogva a szol
gálat gyötrő kényszere annak boldog szenvedélyévé, olyan mértékben 
formálódik ki a lelkipásztori személyiség és élet sajátos arculata. 
Ennek az apostol két jellemző vonását emeli ki: a hátmegrit védők 
elfelejtését és a célegyenest igyekvést Krisztus jutalmára.

Az elfelejtésben benne van a szenvedett sérelem, de benne van 
a bűn is, amelyet elkövettünk. A legnagyobb keresztyén személyisé
gek és igchirdetők egyike, Fr. W . Bobertson, ennek az apostoli hely
nek magyarázatában csodálatos lelki bátorsággal és szárnyalással emel 
fe arra a magasságra, ahol a Krisztus szenvedélyes szolgálatának 
tüzében a bűn gyötrő emlékezése, mint sötét árnyék, elég, elmarad 
tőlünk s a pokolba vezető lépcsők mennybe vivőkké fordulnak át szá
munkra.

A célegyenest igyekvés pedig a lelkűidnek azt az uralkodóvá 
szilárdult feszülését jelenti, amely most már biztosítja azt, hogy a 
lelkipásztor életében minden mozzanat a Krisztus szeretettnek szol
gálatába tud illeszkedni.

Ha a Kijelentésnek ezt az egyik legmélységesebb részletét át
gondoljuk és hitünkkel átéljük, megértjük, hogy messze a köznapi,
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polgárias gondolkozás felett, egészen, más szférában, az Egyház élő, 
lelki testében csakugyan van valami, amiben a lelkipásztornak első
nek, mintaképnek kell lennie, ami a szent kényszert az ő elsajátított 
tulajdon indulatává teszi s ezzel kiemeli hívei előtt: a nagylelkűség
ben, megbocsátásban, megbékülésben való készség és elsőség. Ez az, 
amit meg lehet ts meg is kell követelni a lelkipásztortól, de egyúttal 
ez az, amiben követni is lehet és kell öt. A  tiszta élet ennek a lelkű
iéinek többé nem külsőleges szabályzata, hanem csakis tükröződése 
lehet. Ez a tükröződés pedig, míg e testben járunk, a lelkipásztornál 
is csakúgy elhomályosulhat időnként, mint hárki másnál, nála azon
ban a bünbánat könnyeinek mindig és hamarabb tisztára kell mosnia 
a tükröt. Egyébként pedig nemcsak ő reá, hanem a rábízottakrá is 
érvényes az Ige irgalmas szava: „A  szeretet sok vétket elfedez.“  (I. 
Kor. 13. r. 7. v.; 7. Péter 4. r, 8. v.)

Végül a lelkipásztor magánéletére nézve mindvégig jellemzők 
maradnak azok a „bilincsek“ , amikről Pál apostol beszél. (Ap. Csel. 
36. r. 29. v.) Ez egyrészt azt jelenti, hogy a lelkipásztor sok minden
ben meg van láncolva, amiben mások szabadok, tehát tényleg rabja 
a szolgálatának, de másrészt azt is, hogy e láncok az ö kiváltsága, 
melyet másoknak nemcsak nem kíván, de mindenkivel szemben igé
nyel is a maga számára és ragaszkodik hozzá, mert ebben hasonlít- 
hatatlan.

5. A lelkipásztor családi élete

a) A protestáns keresztyénség eltörölte és ellenzi a coeldbatust. 
Az a gondolat, hogy a nőtlenség a lelkipásztornak különös szentséget 
biztosít, a mi meggyőződésünk szerint nem evangéliumi. Ettől el
tekintve sem osztjuk azt a felfogást, hogy a családtalan állapot a 
lelkipásztori szolgálatnak különösen kedvezne, amennyiben alkalmat 
ad arra, hogy a lelkipásztor érdektelenül és gáttalanul élhessen hiva
tásának. Mi ezzel ellentétben a lelkipásztorra is a családi életformát 
t artj  uk evan gél i um inak.

A nem protestáns hit szerint a házasság szentség, sakramentutn, 
ezért felbonthatatlan is. A  református hit tagadja a házasság sakra - 
mentum-voltát, azt Lényegében emberi és polgári szövetségnek tartja, 
ami távolról sem jelenti azt, amit igen gyakran hangoztatnak elle
nünk, hogy a református házasság erkölcsileg lazább intézmény volna. 
A házasság nem sakranientum ugyan, mert a sakramentuni sajátos 
.jegyeivel és rendeltetésével nem rendelkezik, azonban mindenesetre



150

és legelsősorban az az isteni intézmény, melyet az Egyház megáld, 
Isten oltalmába és tulajdonálja ajánl és amelynek magában a keresz
tyén életben kelt megszentelödnie,

Elvileg a házasság a mi hitünk szerint is felbonthatatlan. A Máté 
e.v. 19. r. 6. v,-t.: „amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne vá
lassza“ , teljes szentségében és igazságában valljuk, azonban éppen az 
Ige szentségéért, követeljük, hogy a házasság konkrété is Isten által 
egybeszerkesztett legyen s ne tűnő emberi indulatból, könnyelműen 
létesült összeállás. A . felbonthatatlan egyesülés tehát szent követel
mény. Ezért nem tekinthetjük Isten által szerzettnek az olyan házas
ságot, amelyből az isteni akaratnak való engedelmesség lelkületű 
hiányzik s erkölcsileg értéktelen, vagy romboló. Másfelől azonban 
teljes mértékben elítéljük a könnyelmű elválásokat és azok elősegí
tését, s az elválást csak legvégső és nyilvánvalóan gyógyíthatatlan 
esetekben tartjuk megengedhetőnek.

Ezért is rendeli egyházi törvényünk a. lelkipásztor kötelességei 
közt, hogy a visszás házasfeleket békítse. (E. T. I. te. 37. b.)

Ami a Máté ev. 19. r. 1— 12. v. exegésisét illeti, felfogásunk sze
rint e helyen Krisztus nem a konkrét házasságról, hanem általában a 
férfi és a nő viszonyának isteni rendeltetéséről szól. hogy ezek egy
másra nézve vannak teremtve. Mivel pedig a lelkipásztor nem más 
ember, mint a többi, csupán az Ige szolgálatáért van bizonyos ki- 
omóltetettsége, azért ini azt tartjuk, hogy ez az Ige határozottan a 
coelibatus ellen alkalmazható. Mert amit. hiten szerkesztett egybe, 
azt a coelibatusbah ember választotta el. Még ha a 12. v.-t vesszük is 
alapul, akkor is a castrációt kellene a coelibatus helyett, jónak tarta
nunk „a mennyek országáért,“ . Azonban a vers egyszeri elolvasása is 
kétségtelenné teszi, hogy Krisztus itt kivételt kel sorol fel, nem sza
bályt állapít meg s még kevésbbé ad parancsot.

Előttünk tehát nyilvánvaló, hogy a lelkipásztort is. mint a többi 
férfit, Isten a családi életre teremtette és rendelte.

h) Elteltintve a. házasság fiziológiai és etikai kérdéseitől s tisztán 
csak a lelkipásztori szolgálat szempontját véve tekintetbe, mégis azt 
kell mondanunk, hogy a családalapítás tekintetében a lelkipásztorra 
nézve, bizonyos értelemben, más követelmények állanak fenn, mint 
másokra. Ezek a. követelmények azonban nem elvileg mások, hanem 
pusztán gyakorlati szükségből, a helytelen szokás és divat ellenében. 
A lelkipásztorra nézve, minden emberi szemponton túl, a házasság 
sokkid komolyabb életkérdés, mint bárki másra nézve.

Először is állapítsuk meg, hogy a hivatására öntudatosan készülő
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t's arra magát komolyan odaadó lelkipásztori férfi számára a szerelem 
nem az az istenféle, villámCsapásszerü pogány démon, aminek némely 
költők jellemzik és sok rabszolgája tartja. Vannak az életben ilyen 
esetek, de ezek a lelkipásztori pályán nem kívánatosak és hangsú
lyozzak, hogy lelkipásztor számára elkerülheti) veszedelmet jelen
tenek.

Már a hivatására készülő teológus ifjúnak vannak bizonyos lehe
tőségei arra, hogy öntudatosan válogassa meg az a női társaságot, 
amelynek köréből élettársat remél. Tőle nyugodtan meg lehet kí
vánni, hogy nemcsak hivatását, hanem az azzal járó életsorsot és kö
rülményeket is cinre tisztán lássa s ehhez képest keresse jövendőbeli 
feleségét. Már előre tudnia kell, hogy a lelkipásztor feleségének sok 
mindenről önként le kell mondania, ami más asszonyoknak osztály
része és sok mindenre tekinti ttel kell fennie, ami más nőknek nem 
fontos. Az élettárs megválasztásánál mérlegelni kell a családi neve
lést, melyben az illető részesült, főleg abban az értelemben, hogy 
keresztyéni szeretetközösség volt-e az a család, amelyben felnőtti 
A műveltség kérdése is nagyon fontos, bár nem az iskolás tudás 
mennyisége és foka, hanem sokkal inkább a lelkűiét kulturáltsága 
szempontjából, valamint arra való tekintettel, hogy ez a, műveltség 
szellemében közelálló legyen a férfiéhez. Lelkűiéi dolgában az egy
szerű, komoly, belső igényekben gazdag életfelfogás az, ami kívána
tos. Mindig azoknak a nőknek társaságát kell keresni, akik hitükben 
öntudatosan buzgók s az Egyház szeretetmunkinra készek, illetve 
abban már forgolódnak is. Erre nézve azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy előfordulhatnak olyan túlzó cseled: is, melyek nem tekinthetők 
jó  ajánlólevélnek a lelkipásztor számára. Végre számot kell vetni 
azzal is, ami általában és közönségesen a. házasságkötések szinte egyet
len és döntő motívuma: a nő testi épségéred és szépségével. A lelki- 
pásztori élet. szempontjából is nagyon szükséges, hogy a feleség egész
séges legyen. Azok a körülmények, melyek túlnyomó többségében az 
eseteknek, reá várnak, a falusi életben, testileg is meglehetősen ke
mény feltételek elé állítják s nem ígérnek neki kényelmes, kíméletes 
viszonyokat, ha férjének igazán segítőtársa akar lenni. Az egészség 
tehát mindenesetre kívánatos. Éledkor tekintetében szintén az a he
lyes, ha a nő fiatalabb, vagy egykorú a lelkipásztorral. Ami pedig a 
festi szépséget illeti, a. felsorolt összes feltételek mérlegelésénél min
denképpen ez az a pont, amelyben a lelkipásztornak önmegtaga
dónak és fegyelmezettnek kell lennie, mert az ő helyzetében ez nem 
az az uralkodó és döntő érték, a ni el véri a többi, mind fontosabb kel-
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léket el lehetne hanyagolni. Természetesen távolról sem akarjuk az 
ellenkező végletet tüntetni fel kívánatosnak s a jó papnét okvetlenül 
elválasztani a testileg szép nőktől, bár bizonyos az, hogy a szépségé
vel elfoglalt és arra hiú asszony nem lehet a lelkipásztor jó  élet társa. 
Neki pedig valóban feleségre van szüksége, segítő, vigasztaló, együtt
szenvedni és dolgozni kész, ösztönző és oltalmazó élettárára.

ej A  lelkipásztor feleségének a gyülekezet élet ében és munkájá
ban való részvételére nézve az az irányadó, hogy óvakodjunk minden 
evangéliumellenes túlzástól.

Az imádságban, az Ige áhítatos együttolvasásában és megbeszé
lésében való közösség a lelkipásztori élet lcgáldottabb ihletője. Helyes, 
ha a lelkipásztor igehirdetésének felesége az első tanúja és meghall- 
gatója, akár arról való beszélgetés, akár annak felolvasása által, mi
előtt azt még a gyülekezet hallaná. Termékenyítőleg hat a munkára, 
ha megbeszéljük feleségünkkel a gyermekek, az ifjúság, főleg a 
leányifjúság, a, nők között folyó misszióimunkánk dolgait.

Tannak olyan munkák, melyekben a lelkipásztor felesége tény
legesen is részt vehet. Ilyen a vasárnapi iskola, a leányszövetség, a 
nőszövetség, melynek elnöke, vezetője is sokszor csak ő lehet. Aktív 
részt kell vennie a beteglátogatásban, főleg a nőknél, az árvák, sze
gények, aggok gondozásában, az egyházi ünnepélyek rendezésében, 
esetleg az egyházi énekkarban, vagy mindezeknek irányításában. 
Vannak továbbá olyan népegészségügyi és népnevelési feladatok, me
lyeket legjobban a lelkészné tud szolgálni, mint az egészséges és ízlé
ses otthon propagandája, a helyes főzés és táplálkozás megtanítása, 
anya- és cseesemővcdelem, háziipar stb.

Az, amiben a feleségnek nem szabad résztvennie, az egyházkor
mányzás munkája. Az egyházi adminisztrációban, férje teljes sze
mélyi felelőssége mellett, kisegítő munkát végezhet. Nem szabad azon
ban beleszólania, résztvennie az egyház anyagi ügyeinek nyilvános 
vitelébe sem. Egyéb részletkérdések lelkületűtől, személyes képessé
geitől és képzettségétől függenek.

d) A  lelkipásztor, mint atya és saját gyermekeinek nevelője, 
teljes mértékben az Ige hatalma alatt áll. Az a tény, hogy Egyházunk 
nemcsak megengedi, hanem egyedül helyesnek tartja a lelkipásztor 
családos életét, utal arra a döntő fontosságra, mellyel hitünk szerint 
a család Isten világrendjében túr.

Amint a Máté ev, 13. r. 46— 50 v, helyes exegesiséhől nyilván
való, a család vérségi köteléke egyenesen Isten Országának látható 
modellje a világban, és pedig azzal a beszédes átutalással, hogy ez a



..példázat“ természeti, vérségi formájában csak jele az Isten és az 
emberek közötti lelki családközösségnek, az Istenatya és az istenfiak 
Krisztusban való szent egységének: „aki az én mennyei Atyám aka
ratát cselekszi, az nekem fitost vérem, nővérem és anyám“ .

A lelkipásztor családjának ez alapon minden más családi élet 
előtt és felett a Krisztus lelkicsaládjának példázatává kell lennie. A 
vérségi kötelékeknek mindenekelőtt az ö családjában kell lelki köte
lékekké szentelődniök, bőgj7 a tagokat ne az ö emberi akarata, hanem 
Isten atyai akarata kösse össze és ö ennek legyen gyermekei közt 
Krisztusra vezérlő pedagógusa.

így  látva a dolgot, bizonyos az, hogy a lelkipásztorra nézve a 
saját családja az az egyetlen és pótolhatatlan pásztori iskola, amely
ben begyakorolhatja és megvalósíthatja azt a gondviselő szeretetet, 
mellyel egyedül képes gyülekezetét pásztoréi ni. A családi élet tehát, 
főleg a lelkipásztorra nézve, éppen nem a fegyelmetlenség, türelmet
lenség, magaelengedés, indulatosság és zsarnokság búvóhelye, hanem 
ellenkezőleg, a szent gyakorlóiskola, ahol övéinek nevelése és gondo
zása által felkészül gyülekezetének családi pásztóriására. Amit saját 
családjában meg nem tud valósítani, azt a gyülekezetben sohase 
tudja végbevinni. Ezért bizonyos az, hogy a lelkipásztorra nézve a 
családi élet pótolhatatlan és szükségképpeni életforma.

A lelkipásztorra és feleségére gyermekeik nevelésébeh különös
képpen érvényesek a keresztyén pedagógia követelményei. Elsősor
ban az, hogy nevelésük célja ne gyermekeik „boldogsága’“ , hanem bár
mely sorsban értékes keresztyén jelleme legyen. Azután, hogy gyer
mekeiket ne „majomszeretettel“ kényeztessék, hanem szigorú és ön
zetlen szeretettel fegyelmezzék. Végre a lelkipásztor családjának kell 
lennie annak a példaadó közösségnek, melyből a szülői önkény és a 
gyermeki dac, egyformán ki van zárva.

d) A lelkipásztor saját családi élete szabja meg egyik legfonto
sabb munkájának, a családvédelemnek elveit. Később erről részlete
sebben fogunk beszélni, ezen a helyen csak azt kell megállapítanunk, 
hogy a lelkipásztor a családot nem rabláncnak, nyűgnek, igának, ha
nem „fölszabadító kötelék“ -nek mulatja fel hívei előtt, vagyis mint 
az emberré nevelkedés Isten által adott útját, a bűn elleni védelem 
erős várát, az erkölcsi világrend két tartóoszlopának: a felelősségnek 
és áldozatosságnak egyetlen alapját. Ezért kell neki gyülekezetében 
a családok életének anyagi, ösztöni kötelékeit az Ige mértéke alatt 
erkölcsiekké, lelkiekké nevelni át s a családi élet nagy fordulóiban és 
eseményeiben a lelki, kegyelmi ajándékokat láttatni meg.
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Mindig ezekből a pásztori szempontokból és a lelki értékekért 
fontosak a család egészségének, á gyermekáldás és a gyermek meg
becsülésének érdekében folytatott munkái is.

6. A lelkipásztor társadalmi élete

a) Falusi gyülekezetben, —  általánosságban véve —  bizonyos 
<Mentett kívánalmak szabják meg a lelkipásztor társadalmi életét.

Ilyenek először is a tekintély tartás és a testvériesség. Mind a 
kettő fontos, de magábanvéve egyik se állhat meg, értékük egészséges 
egyensúlyukban rejlik. Ha a lelkipásztor úgy akarja tekintélyét meg
tartani, bogi- magát távoli, merev fenséggé ködösíti, vágy ha testvé
riességét pajtáskodásban és cimboraságban juttatja kifejezésre, ha
tástalanná válik., illetve lealacsonyodik. Egyedül az atyai magatartás 
helyes. A lelki atya tekintélyét nem sérthetik meg az ő lelki gyer
mekei, mert az atya bölcs szeretető felette áll annak, hogy esetleg 
éretlen gyermekei megsérthessék. Viszont az atya, hogy gyermekeivel 
együttérző szeretetét kimutassa, nem elegyedik bele játékaikba és 
vívódásaikba, mivel nem játszótársa gyermekeinek, hanem fegyelme
znie és békítője.

Hasonló ehhez a gyülekezet egészével szemben való tartózkodás 
és az abban való forgalódás követelménye. Itt is a helyes egyensúly 
a fontos. A lelkipásztornak nem a gyülekezettől kel] tartózkodnia, 
hanem az abban előforduló alacsony értékelési állásponttól és közös
ségtől. Viszont nem szenvedélyeiben, ellentéteiben, személyeskedései 
ben kell részt vennie, hanem igaz lelki bánataiban és öröméiben. Nem 
szabad magát távoltartania az elesettektől és tévelygőktől, hanem a 
bűntől kell tisztán maradnia, nézvén a hitnek Fejedelmére, aki W. 
Bousset szép szavai szerint úgy járt környezetében, mint a nap, mely 
kiégeti a szennyet, de maga tiszta és fényes marad.

Kényes kérdés a lelkipásztori ház elszigetelésének, illetve nyitott 
ajtójának problémája is. E két véglet között is megtalálhatja a lelki
pásztor, éppen pásztori missziója folytán, a helyes utat. Kell, hogy 
a lelkipásztori ház tisztelet tárgya legyen és az a helyes, ha az abba 
való belépést a hívek megtiszteltetésnek, ünnepélyes alkalomnak, fel
emelkedésnek, tiszta örömnek érzik és tartják. Ezért föltétlenül szük
séges, hogy a lelkipásztor és családja zárkózzék el a. rágalmak, csel
szövések, besugások, alacsony pajtáskodások és mulatozások szennyé
től, óvja meg hajlékát az ilyesmi behurcolásától. De viszont nem szó-
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had, hogy az ajtója sarat legyen a keresztyén barátság előtt, nyitva 
kell állania a tanácskérők, segítségért jövők, szomorúak és tudatlanok 
számára s a lelkipásztor felesége ne féltse tisztára súrolt padlóját, ki- 
kefélt szőnyegeit a „parasztok“ csizmasarától, inkább előzze meg ezt 
a bajt az asszonyok olyan nevelésével, hogy azok férjeiket gyöngéden 
kitanítsák a saját hajlékuk tisztaságának megbecsülésére, amiből a 
lelkipásztori hajléknak fokozott megbecsülése és kímélése is követ
kezni fog,

A további részletek már ezekből következnek s a finom lelkűid 
és ízlés, melynek keresztyéni formája az Igével való táplálkozásból 
származik, eligazítja ezekben a lelkipásztort és övéit. A falusi gyüle
kezetben az ő társadalmi élete mindig névelői szándékú és eredményű 
Jegyen.

b) Városi gyülekezetben a lelkipásztor társadalmi helyzete és 
magatartása könnyebb is, nehezebb is, mint falun. Könnyebb annyi
ban, hogy a városi gyülekezetben a lelkipásztor nem központja, pél
dája a társadalmi magatartásnak, hanem egyik tagja az űri háztar
tása és helyzetű emberek társaságának. De viszont nehezebb is, meri 
itt sokkal nagyobb erőfeszítésre van szüksége áhhoz, hogy a színtelen 
köznívó felé emelkedjék s mégis fontossá, példaadóvá legyen, amivé 
lennie kell ilf is. nem külsőségekben, hanem lelkűiéii emelkedett- 
ségben.

Minél nagyobb városban él a lelkipásztor, annál inkább fenyegeti 
az a veszedelem, hogy gyülekezetében nem egyformán mindenkit lesz. 
Vagy a saját középosztálya igényli magáénak, vagy a születési, hiva
tali. gazdasági arisztokrácia akarja szolgájául, vagy a kispolgári, 
esetleg a proletárréteg szeretné birtokbavenni. Mivel ezek az osztá
lyok, rétegek mind sajátos érdekekkel és előítéletekkel bírnak, a magát 
egyikükkel, vagy egyikükkel sem azonosító lelkipásztort könnyen és 
engesztelhetetlenül ellenségüknek tekintik és a szerint viselkednek 
vele szemben.

Ez a helyzet mindenesetre nehéz, de ha a lelkipásztor nem hall
gat emberi bölcsességre, hanem az Ige parancsára, itt is eligazodik. 
Az Jgc megtanítja arra, hogy az uraknak nem lehet szolgája, az egv- 
sorsúaknak zászlóvivője, az alacsonyabb helyzetűeknek legőgölője. 
hanem mindenkinek csakis önzetlen, de független barátja.

A városi társadalom élete telítve van politikai, kulturális, szo
ciális, világnézeti, tudományos, művészeti, jótékonysági és sok más 
egyéb mozgalmakkal, pártokkal, divatokkal. Ezek is igénylik a lelki- 
pásztor közreműködését s visszahúzódását elítélni készek. A lelki-



pásztor azonban mindezek között egyedül az Ige szolgája és Krisztus 
Egyházának képviselője. Ezért az evangéliumi álláspont az, hogy a 
lelkipásztor ezekben a társadalmi formációkban és irányzatokban ne 
legyen vezér, se elnök, se titkár, se pártbiztos, se rendező, ellenben 
legyen bátor és nyíltszívű, jóindulatú és komoly szószólója az evan
géliumnak, amely mindezeket a maga szolgálatára igényli, mint esz
közöket.

Végre igen fontos, hogy a lelkipásztor a társadalmi életben sem 
magánember, hanem gyülekezetének megbízottja és képviselője. Ezért 
az említett tényezők körében mindig az Egyház és ne a maga állás
pontjának adjon kifejezést, viszont élénken őrködjék a felett, hogy 
gyülekezetéhez minden külső mozgalom és irányzat rajta keresztül 
érkezzék, az ő értelmezése, értékelése, tanácsa, irányítása legyen a 
kapocs, vagy a tilalom az egyházi és világi társadalom között,

c) A lelkipásztor társadalmi életében messzevivő jelentőséggel bír 
lelkipász t ortársai és egyházi munkatársai között való forgolódása. 
Ebben a legbensőbb körben sohase legyen „augur“ , hanem mindig 
barát és testvér. Legközelebbről a lelkészi testületben küzdjön a lelki 
szempontok diadaláért, a folytonos továbbtanulásért, a testületi és 
egyéni önfegyelmezésért, az Igében való testvéri élet- és munkaközös
ségért. Mindig tiltakozzon és küzdjön az ellen, hogy az Egyház mun
kásai általában és a lelkészek különösen szakszervezetekké tömörülve 
keressék érdekeik érvényesülését.

A  hivatali és szolgálati szubordinációt szívbeli udvariassággal 
teljesítse és saját életében éppenúgy, mint társaiéban szegüljön ellene 
az evangéliumi szabadság minden olyan önkényes és hazug elfacsará- 
sának, amely a Krisztus hadseregében a léha fegyelmetlenség, rendet
lenség, makacs önfejűség és esztelen engedetlenség mételyét akarja 
szétterjeszteni.

7. A  lelkipásztor külső magatartása és életrendje

A lelkipásztor öltözködését, szertartási és ünnepi alkalmakra, az 
Egyházi Törvény II, te. 11. §. írja elő s ugyanitt van megadva az 
álalános irányítás hétköznapi viseletére nézve is.

Elvileg két álláspont alakult ki. Az egyik az, hogy a lelkipásztor 
állandóan egyenruhában járjon. A másik az, hogy kivéve a hivatalos 
szolgálatot, minél polgáribb módon öltözködjék.

A lelkészi egyenruhának kétségtelenül volna egy előnye: a fa-



gyelmező hatása. E mellett tekintetbe vehető az is, hogy olcsóbb le
hetne a polgári öltözködésnél és hogy a lelkipásztort felmentené az 
alkalomszerű, öltözködés nyűgeitől, divatjától. 31a, amikor az Egyház 
életében ismét igen fontos lett a fegyelem és a közösségi munka akti
vitása, a lelkész! egyenruha jelképesen is kifejezése lehetne Krisztus 
hadseregének. Az Ige szempontjából nem tilalmas és elképzelhető a 
célszerű bevezetése.

Az, ami mégis meggondolásra int vele szemben, nemcsak az eddigi 
kísérletek eredménytelensége, hanem főleg azok a félreérthetőscgek. 
melyek könnyen előállható túlzások esetén járhatnak vele.

Az egyenruha alkalmat, adhat a papi hivatal és a lelkipásztort 
szolgálat összezavarására. A  papi hivatal, amint azt hitvallásunk 
nyomatékosan is hangsúlyozza, Krisztus kenetének részeseként, magáé 
az Egyházé, a gyülekezeté, mint egyetemes papságé. A lelkipásztor- 
súg szolgálat, melyet a gyülekezet erre képzett és képesített meg
bízottja végez. Az egyenruha ezért a gyülekezettől való elkülönített
ségnek azt a tévhitét táplálhatná, hogy itt külön hivatalról, sőt rend
ről van szó. Még nagyobb óvatosságra int az egyenruhával szemben 
az az itt-ott már hangoztatott kívánság, hogy az egyházi szolgálat 
különféle adminisztratív fokait jelzésekkel kellene az egyenruhán 
feltüntetni. Ez a gondolat elvileg evangéliumellenes és azzal a nagy 
kísértéssel járna, hogy a szolgálati megkülönböztetésekben csakhamar 
rangkülönbségeket lássunk és hierarchikus tévelygésekbe essünk.

A dogmatikai aggályok mellett felmerülnek mástermészetüek is. 
Az egyenruha elriasztó hatású lenne, ha túl „papias“ , komor, a „fe
kete szentségre1“  emlékeztető volna, viszont könnyen ízléssértő, vagy 
komikus lehet, ha éppen ettől félve, világi analógiák után ingadoznék. 
A lelkipásztorok nagy része falun él és rá van szorulva arra, hogy 
gazdasági munkával is foglalkozzék. Az egyenruha, viselése ilyen 
munkában túlkényes, nem alkalmas.

Mindezeknek a nehézségeknek meggondolása után arra az állás
pontra kell jutnunk, hogy a lelkipásztor kizárólag istentiszt élt ti 
szolgálatában viseljen formaruhát: palástot és süveget, melyekhez a 
hosszú fekete öltöny talál. Az egyházi törvény csak a hosszú fekete 
kabátot említi, de szükséges megjegyeznünk, hogy ezzel a teljes fekete 
öltöny jár együtt, tehát a csíkos nadrág viselése ízlés szempontjából 
is tilos, továbbá a palást alá sokkal találóbb a magas zárt mellény, 
mint a kivágott és a nyakkendő. Megjegyezzük még azt is, hogy a 
hagyományos palást, mai formáiban sem tekinthető szerencsés forma
ruhának, mert nem eléggé ruha és mert akadályozza az igehirdotö



szabad mozgását. A köpeny vagy ujjas talár sokkal jobb és szebb 
volna.

Amint a törvényes előírás igen helyesén megszabja, palástot és 
süveget csak istentiszteleti szolgálatban kell viselni. Ez az egy szol
gálat ugyanis az. amelyben a lelkipásztor, mint testvéri megbízott, a 
gyülekezetét ünnepélyes formák között, a kultuszban Isten elé vezeti, 
itt tehát öltözetének kiemelt és szimbolikus jellege van. Egyébként 
azonban a palást és süveg a lelkipásztornak nem hivatalos, hanem 
szolgálati ruhája lévén, a világban, az emberi viszonylatokban helye 
nincs. Még egyházi ünnepélyeken sem, amint törvényünk is megálla
pítja, annál kevésbbé polgáriakon. Ezekre az alkalmakra a hosszú 
fekete öltöny marad viseletül, legjobb, ha itt is magas, zárt mellénnyel.

A lelkipásztor társasági és hétköznapi öltözködésére nézve ezek- 
titán az a szabály marad érvényben, hogy kövesse a vele egysorsú, 
műveltségű emberek viseleti módját, de annak legkomolyabb és leg
szolidabb formájában, kerülve minden divatoskodást és feltűnést.

A  pozitív útmutatásnál azonban még fontosabb a negatív, vagyis 
az, hogy hivatásának tisztességét leginkább azzal őrzi meg és fejezi 
ki, ha a legnagyobb gonddal kerüli öltözködésének rendetlenségét, 
iomposságát és a tisztaságra kényesen vigyáz.

Nagyon fontos kérdés a lelkipásztor feleségének öltözködése, 
Nem szükséges állandóan gyászruhában járnia, mintha siralomvölgy
ben élne. De nem szabad a divat rabjává lennie, vagy a divatosság
ban vezérkodnie. Helyes ízléssel és tapintattal kell alkalmazkodnia 
férje hivatásához.

Vigyázzon arra, hogy felnőtt leány gyermekei se essenek túlzá
sokba s általában gyermekei öltözködésében a rend és tisztaság őre, 
gondozója legyen.

A lelkipásztornak, valamint feleségének az emberekkel való 
érintkezési módja, modora szintén egyike azoknak a kérdéseknek, 
melyre komoly gondot kell fordítanunk. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem 
technikai, hanem lelki kérdés és csak ebben az értelemben vélhetik 
i gazán megoldhatóvá.

Az evangéliumi lelkűje! két véglettől irtózik. Az egyik a szen
teskedés. kegyeskedő édesség és fenkölt szigor, a másik a durvaság, 
léhaság és majomködás.

A  lelkipásztor modorát a szívbeli, lelki udvariasságnak kell jel
lemeznie. Ez a nemes tulajdonság türelemből és jóakaratból szövődik 
össze s gyöngédségben nyilvánul meg. Megszerzése, Isten kegyelmi 
ajándékán túl, állandó öniegyélniezés és gyakorlás dolga.
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»Szabályukat adni nem lehet, mert Isten fiait. Isten Lelke vezérli. 
{tióm. 8, r. 14, v.) líá lehet azonban mutatni arra, hogy az Isten 
Leikétől vezetett errtber, Pál apostol a szívbeli udvariasságnak örökre 
ragyogó mintája marad. ( A főpap előtt, Fcstüs és Agrippa előtt. 
Ap. Csel. 23. és 2ö. r.)

Nem hiába, hogy a Szentlélek az ö lelkén keresztül énekelte el 
a legíenségcsebb dalát, a szeretet szimfóniáját. ( /. Kor. 13. r.) Ha 
valaki, úgy ö valóban saját magatartásából mutatta fel a keresztyén 
lelkűiét szabályát, mely a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketürés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ( Gál. 
ő. r. 22. v.)

A  lelkipásztorra nézve sem lehet tehát más szabályt felállítani, 
mint amit Isten Lelke ad.

Egyszerűség és nyíltság határozzák meg az emberek közötti ma
gatartását, A belső békességből fakadó szelíd önérzet, méltóság és 
szerénység egyesülnek modorában, kényén a segítésre mindig kész 
jóakarat sugárzik át. Igazát nyugodtan, de sohase bántóan mondja 
meg akárkinek, tévedéseit egyszerű őszinteséggel kész beismerni, má 
sok igazát méltányolja, hibáit pásztorilag kezeli, nem vitatkozik, még 
kovésbbé civakodik.

A modor aranyszabálya az, hogy a lelkipásztor igyekezzék hason
lítani az emberek társaságához az érintkezési formák tisztes betartá
sában, de igyekezzék kidéi hl) ózni attól abban a benső értelemben, 
hogy magatartásán mindig az Ige szolgájának lelki méltósága legyen 
megérezhető.

A  modor, a külső magatartás legjellemzőbb vonása annak biz
tonsága, vagy ingadozása. A  lelkipásztornál ezt. nem az illemszabá
lyok, az etikett pontos és aprólékos ismerete teszi, hanem a „félelem 
lelkének“ hiánya, vagyis az a tudat, hogy Isten előtt feddhetetlen 
indulattal közeledik az emberekhez, nincs előttük rejtegetni valója, 
álcázott mellékcélja. Vagy amint pozitive fejezi ki az Ige, „erőnek, 
szeretetnek és józanságnak leikével“ kelt maga iránt tiszteletet és 
bizalmat. (II. Timoth. 1. r. 7. v.)

Áttérve a lelkipásztor életrendjének tárgyalására, megállapít
hatjuk, hogy annak kereteit mindenekelőtt hivatalos teendőinek el
látása szabja meg. Fődolgának tartsa, hogy az istentiszteletek végzé
sében a lehető legpontosabb legyen, sohase késsék, sohase éljen vissza 
az idővel. Adminisztrációs, irodai teendőit becsületbeli kötelességének 
tartsa rendszeresen, naponként, pontosan és hűségesen ellátni, ne



unalommal, hanem örömmel. Általában kötelessége saját életrendjé
ben a gyülekezet életrendjéhez alkalmazkodni. Hivatalos órákat csak 
városi gyülekezetben tarthat, de ott is csak e szempont szerint, falusi 
gyülekezetben pedig a nap olyan óráiban álljon hívei rendelkezésére, 
amelyek azok elfoglaltságáboz alkalmaztattak.

A munka szempontjából helyes a napot pontosan beosztani, hogy 
ideje legyén az áhítatra, a napi istentisztelet megtartására, az irodai 
teendőkre, hívei fogadására, látogatására, a tanulásra, gazdasági és 
egyéb teendőire, szórakozására, családja körében való tartózkodásra. 
A hetet az iskolai és missziói munkák, szempontjából kell beosztani. 
Ezt a beosztást a gyülekezetnek megfelelő módon kell köztudomására 
adnia, a presbitériummal való egyetértésben. A lelkipásztori látoga
tásoknak, sürgős és. alkalmi esetek kivételével nem szabad váratlan
nak lenniük, meg kell annak napját, óráját általában állapítani, hogy 
a hívek várhassák őt és figyelemmel kell lenni arra, hogy melyik idő 
alkalmas nekik.

A lelkipásztor háztartása, anyagi életének nívója, beosztása a 
helyes és nemes életművészet dolga. Az ö kenyere, amint a hagyomá
nyos kifejezés mondja, „a tisztességes szegénységé". Tegyük azonban 
hozzá, hogy az önkéntes tisztességes szegénységé. Ez azt jelenti, hogy 
a lelkipásztori család anyagi igényeit önként és öntudatosan kor
mányozza nemcsak a lehetőségekhez, hanem a hivatáshoz is. Nem sza
bad belemerülnie a világ gondjaiba, a pénzszerzésbe, de nem szabad 
fösvénykednie vagy tékozolnia sem. Eltekintve a kényszerű és rend
kívüli okoktól, a lelkipásztornak adóssága nem lehet, már csak azért 
sem, mert ez pásztori függetlenségét megsemmisíti.

Szólnunk kell még valamit a lelkipásztor és családja szórako
zásairól is. Az apostoli szabály ezekre nézve ez: minden szabad, de 
nem minden használ és épít. ( I . Kor. 10, r. 23— 33. v.) Ezért a lelki- 
pásztor még a tisztességes, vagy társadalmilag korrekt szórakozások 
közül is kerülni tartozik azokat, melyeket gyülekezete nem szeret, 
vagy amelyekben megbotránkozik. E szerint kell megítélnie a tánc, 
színház, műkedvelői szereplés, vadászat, ital, dohányzás, sport 
kérdéseit.

Vannak olyan szórakozások, melyeket a lelkipásztor és családja 
minden körülmények között jogosan és nyugodtan űzhet, feltéve, 
hogy ezek nem vonják el hivatásától és nem kerekednek feléje, hanem 
a pihenés és üdülés óráira szorítkoznak. Ilyen a tudományos és iro
dalmi olvasás, az irodalmi foglalkozás, a komoly művészet élvezése 
vagy művelése, a természetjárás, a nem sportszerű test gyakorlat, a
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baráti társalgás ás vendéglátás, a múzeális gyűjtés és minden nem 
iparszerü kézimunka. A szerencsejátékoktól a lelkipásztor szigorúan 
tartózkodjék ás családtagjait is tartsa távol.

8. A lelkipásztor legbensőbb problémái

a) A hivatás nagysága és terhe.

Nem volna helyes, ha a lelkipásztor nem nagy tervekkel és 
nagyratörö szándékokkal kezdene munkájához és hogyha, az élet 
csalódásai között ezt a nagyratörést elvesztené. A  lelkipásztornak 
lélekben mindig ifjúnak kell maradnia abban az értelemben, hogy 
sohase elégedjék meg elért eredményekkel és sohase törődjön bele 
sikertelenségeilte. Magával és a világgal szemben mindig szent elége
detlenség töltse el s legyen bátorsága látásokat látni Isten országá
nak gyülekezetélten való dicsőséges megvalósulásáról.

Ennek alapja abban van, hogy a lelkipásztor a maga hivatásának 
nagyságát mindenek fölött állónak tartja s szolgálatát a nagyság 
útjútiak tekinti.

Ez a nagyság azonban nem külső. A  lelkipásztorok legtöbbjének 
külső körülményei, osztályrésze, munkatere a kisszerüség légkörében 
van elhelyezve. A. világ szerint tehát az ő szolgálata nem nagyszerű 
és nem dicsőséges. A  lelkipásztornak a lélek világában kell nagvra- 
törőnek lennie és dicsőségét keresnie. A belső nagyság világa min
denütt ott van, ahol Krisztussal találkozunk. Ő nem Kómában, hamun 
(lalilea falucskáiban jelentette ki Istent.

A lelkipásztor hivatásának nagyságát Énókh példája mutatja, 
aki „mivel Istennel .járt vala, .eltünék, mert Isten magához vévé“ . 
([. Móz. 5. r. 24. v.) A  nagyság próbája tehát az, hogy tudjunk 
„eltűnni“ a világban, mert Istennel akarunk járni. Ez az Istennel 
való titkos járás a belső, lelki nagyság élete, mely egykor csodálatos 
következményekben fog kinyilvánulni, megdicsőülve a gyülekezet 
életében és felírva a mennyben.

Pál apostol a lelkipásztorra találóan mondja: „Meghaltatok és 
a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a 
Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, ő  vele egy ült, 
megjelentek dicsőségben'“ . (Kolossá. ?>. v. 3— 4. v.) Ez az Ige minden 
másnál tisztábban mutatja a lelkipásztor különös nagyrahivatottsá- 
gának titkát. Az, amire ő tör, amiért 5 dolgozik, nagyobb és dicső
ségesebb minden hadvezérek és királyok nagyságánál, dicsőségénél.

M ji k U jü : X'f. m issz i / i i  muiikcijn 11
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De ezért a nagy célért meg kell halnia a világ szelleme, szeretető, 
elismerése, jutalma számára. Az az ő nagysága, hogy ezektől füg
getlen tud lenni, ezek nem csábítják és nem bántják öt. Élete Krisz
tussal együtt rejtőzik Isten titokzatos, lelkekben munkálkodó, köze
ledő országában. És amikor Isten akarata szerint ez az ország győzel
mesen meg fog jelenni minden földi birodalom felett,. Krisztus lesz 
az az egyetlen nagyság, kinek dicsőségében nyilvánvaló lesz a lelki- 
pásztor odaáldozott életének értéke és gyümölcse is.

A lelkipásztori életnek ez a hasonlíthatatlanul magas és nagy
szerű célkitűzése azonban semmiképpen nem ad okot az ő egyéni ön
hittségére. Mert ezt a nagy és távoli látást a hétköznapok apró és 
sokszor nagyon is szürke gondjai, bíbelödései között kell hordoznia 
lelkében. És ezen a ponton találkozik a lelkipásztor az életnek azzal 
a különös, csalóka játékával, mely annyi jószándékú embert kifáraszt, 
elcsüggeszt, megtéveszt.

A  lelkipásztornak, végső célja bizonyosságának tudatában, 
sohase szabad hiszékenynek lennie. Látszólagos gyors sikerek önma
gával és a lelkekkol szemben igen gyakran optimistává tehetik őt. 
Ha az emberek váratlanul megértők, hajlíthatok, lelkesedek, ha saját 
intuíciónk szerfelett élesnek látszik önmagunk előtt, ha a gyerme
kek hirtelen angyali jóságot mutatnak, ha a jó tervek és szándékok 
egyszerre szinte elborítják a gyülekezetét, akkor a lelkipásztornak 
nagyon tanácsos leket vetni felujjongó szívére és meghallani az IT  
szavát: „Azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek“ . (Lukács 
ev. 10. r. 20. v.) A derült napokban, a sikerek óráiban a lelkipásztor 
kötelessége becsületesen kételkedni saját erőiben, alázatosnak lenni 
s a cél távoliságával és nagyságával szemben átérezni elenyésző kicsi
ségét és gyengeségét. Ilyenkor kell, Krisztus intése szerint „vigyáz
notok és imádkoznotok, hogy kísértésbe ne essetek“ . (Máté ev. 26. r. 
41. v.) Tudnunk kell ugyanis, hogy a bűnt csak Krisztus győzheti 
le, a lelkeket csak ő mentheti meg és a világot csak ő teheti Isten 
házává. Valahányszor tehát az az érzésünk van, hogy a mi munkánk 
nyomán ezek megtörténtek és készen vannak, bizonyos, hogy a kísértő 
játszik velünk. Szóljunk tehát Krisztussal: Távozz tőlem, Sátán!

Ezt pedig azért is így kell látnunk és gyakorolnunk, hogy indo
kolatlanul el ne csüggedjünk a sikertelenség sötét óráiban és napjai
ban. Mert a hiszékeny lelkipásztorra éppen olyan váratlan, gyors, 
elképesztő csalódások zuhannak, mint amilyenek ellentett formában 
a sikerei voltak. A sötétség e gonosz óráiban a bűn hatalmát sokkal 
nagyobbnak, önmagunkat és másokat sokkal esendőbbnek, az életet
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sokkal borzai rnasabbnak, a világot sokkal megbízhatatlanabbnak és 
a halált sokkal félelmesebbnek látjuk, mint szabadna és lehetne azok
nak, akik Krisztusban, hisznek. Ilyenkor aztán tehetetlen csüggedésbe 
esünk és abbahagyjuk a .harcot.

A  hiszékeny elbizakodottság és a hitetlen elereszkedés kísértései 
között egyedül a Krisztusba vetett alázatos hit, nem a mi, hanem az 
ö győzhetetlen hatalmába helyezett bizalom menthet meg és vezet
het rá az igazság szilárd ösvényére. Ez az igazság az, hogy Isten 
és az ő dolgai végtelenül nagyobbak, semhogy a mi semmiségünk 
azokat könnyűszerrel elintézhetné. A  könnyű sikerek nem a 
lelkipásztor számára érnék. Kálvin figyelmeztet minket arra, hogy 
„mindazoknak, kiket Isten fiaivá fogadott és az övéivel való közös
ségre méltatott, kemény, fáradságos, nyugtalan, a bajoknak igen sok 
és különböző nemével teljes életre kell elkészül niöld'. I)e viszont 
Isten és az ő dolgai végtelenül nagyobbak annál is, hogy földi töké
letlenség, hűn. emberi ellenszegülés és pillanatnyi sikertelenség dia
dalukat meggátolhatná, A lelkipásztornak tehát nem a sikerekben 
kell bíznia és nem szabad elcsüggednie a sikertelenségekben, hanem 
jó  és rossz időben egyaránt magába Istenbe kell helyeznie remény
ségét Krisztus által « szolgálatát folytatnia, „mintha látná a látha
tatlant“ . fZsid. 11. r, 27. v.)

Még egy másik mélységébe is bele kell pillantanunk hivatásunk 
nagyságának. Ez a hivatás, minél mélyebben merülünk el benne, 
annál elvmlhetctlenebbül nagynak és fenségesnek mutatkozik. A ret
tenetes ótestainentmni parancs, melynek súlya alatt egy egész nép 
omlott össze, kérlelhetetlenül újul meg a lelkipásztor életében is: 
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok". (I . Péter. 1. r. Ifi. v.) Ez 
a hivatásnak az a terhe, melyet nem bírunk elviselni. Jób örök pa
nasza tör fel a terhe alatt roskadozó őszinte lelkipásztor ajkán is: 
„Tennen magaddal törvénybe űllítasz-é engem? Ki adhat tisztát a 
tisztátalanból? Senki. Nincsenek-é meghatározva napjai? Az ö hó
napjainak számát te tudod, határt vetettél néki, amelyet nem hág
hat át. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen 
napjában annyi öröme, mint egy béresnek". (Jób. 14. r. 3— 6. v.) 
Ebben a panaszban az Istentől való menekülés szándéka és vágya 
szólal meg s ebben éppen az a lelkipásztor ismer a maga hangjára, 
aki önmagát végtelenül gyengének érzi hivatására s akinek kínzó, 
vádoló, szörnyű teher lett ez a hivatás éppen a fensége miatt. Az a 
kísértés, hogy fussunk el Istentől, hogy hányjuk le magunkról a 
terhet, mert az élet boldog és sikeresebb is lehetne nélküle, nem a

n*
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léhaság, hanem éppen a komolyság kísértése, de az olyan komoly
ságé, amelyik Istent perlekedő, kielégíthetetlen bírónak és ellenség
nek látja a maga méltatlanságának kétségbeesésében. Ebben az álla
potban nem is ez a vádoló, panaszoló és menekülni akaró ösztön a 
lényeges, hanem az a tény, amire ez rávilágít: hogy a lélek »cm tud 
elszakadni Istentől. Szeretne béres lenni, aki felmondhat, de nem 
tud. Istennek szolgálni fájdalmas, sőt lehetetlen és elviselhetetlen 
feladat, de a lelkipásztor számára mégis az egyetlen lehetőség, mely
től az élete függ.

Az az ellentett, tragikus érzés, hogy nem bírjuk a terhet és Isten 
mégse hagyja, hogy letegyük, a legzsarnokabb kegyetlenség volna, 
ha nem volna a legistenibb kegyelem. De a tragikum feloldása éppen 
abban van, hogy Isten hivatásunk és életünk szomorú ellenmondásá
val nem összetörni, hanem megtartani akar minket. Csak ebben a 
mélységben érthetjük meg az Igét: „Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el“ . (II. Kor. 12. r. í). v.) 
És csak aki ide eljutott, vigasztalódhatik meg az Ige által: „Ha vádol 
minket a szív, nagyobb az Isten a mi szívünknél és mindent tud‘‘ . 
(/. János, 3. r. 20. v.) Emberi balgaság tehát elfeledkezni arról, hogy 
Isten kezdettől fogva tudja a mi teljes alkalmatlanságunkat és kép
telenségünket a szolgálatra. Az ő ügye nem rajtunk, hanem rajta for
dul meg. Béresnek lenni ebben kárhozat és halál, fiúnak lenni azon
ban öröm és dicsőség. Mert a fiú nem is gondolhajta, hogy ö az Atya 
böleseségével és erejével vetekedik, de bizton számíthat szeretetére 
és bocsánatára. A  Hú engedelmes, hivő szeretetővel clhordozható a 
hivatás terhe, mert Krisztus az, aki hit által elhordoz minket ma
gunkat.

b) A lelkipásztor és a világ.

A  „világ“  kétféle értelemben szerepel a lelkipásztor életében. 
Először, mint az ő munkatere, másodszor, mint az ő örök ellensége.

A Máté ev. 15. r. 32.-v.-ben olvassuk: „Jézus pedig előszólítván 
az ö tanítványait, mondá: szánakozom e sokaságon. . . “  A világ e sze
rint a lelkipásztorra nézve is elsősorban a szánandó sokaságot jelenti. 
A sokaság pedig nálunk, a mi életünkben a nép, minthogy lelkipász
toraink túlnyomó többsége a falusi nép között él. Ennélfogva a lelki- 
pásztornak a néphez való viszonya az a probléma, amelyre itt rá kell 
mutatnunk.

Itt a nép nem mint „gyülekezet“ , hanem mint életforma, jön 
tekintetbe, vagyis mint az a helyzet, melybe a lelkipásztor a világ
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szerint kerül, mikor tanulmányai befejeztével ebbe az életformába 
helyezkedik. Még akkor is, ha a lelkipásztor a nép közül való, kétség
telen, hogy más „világból“  érkezik vissza hozzá, a főiskolai tanulmá
nyok, a városi kultúra világából. A  közvélemény szerint egy maga
sabb világból egy alacsonyabba. Problémája az, hogy e két világ 
közül lelke szerint melyiké marad vagy lesz?

Világi értelemben ez egy súlyos dilemma. Ha a népé akar 
lenni, az a veszély fenyegeti, hogy gondolkozásában és életnívójában 
lesüllyed és elvész a szellemi műveltség számára, ha pedig kényszerű 
helyzetéből visszavágyik a városi kultúra világába, keserű, elége
detlen és számkivetett tagja maradt a müveit társadalomnak s idege
nül fog vergődni a nép között.

isten Igéje erre a kérdésre világos feleletet ad. „Mint ismeret - 
Iánk és mégis ismeretesek“  élünk és munkálkodunk a nép között. 
( / / .  Kor. 6. r, !>. v.) A lelkipásztor műveltségénél fogva számíttat
hatnék az „úri“ emberek közé, életsorsánál fogva pedig a „parasz
tok“ közé. I)e- szolgálatánál fogva egyikhez sem számítható, mind
kettőre nézve idegen és ismeretlen marad, mivel magára a világra 
nézve idegen, ismeretlen.

A lelkipásztornak nem a humanisztikus kultúra a legdrágább 
kincse és szívügye és nem azért megy a- nép közé, hogy ezt a kultúrát 
1 erjessze, vagy ennek hiányát sirassa, viszont nem is azért szánakozik 
a népen, mert az primitívebb kultűrviszonyok között él, mint. a mű
velt úri ember.

Az a világ, amelyet ő képvisel, egyformán idegen és ismeretlen 
itt is, ott is.. Mindenütt ellentétben van a földi világgal, ez az igaz
ság, A lelkipásztornak ennélfogva felette kell állania annak a dilem
mának, mely e világ szerint az ö létét fenyegeti. Szellemisége nem 
süllyedhet el a nép között és élete nőm lehet meddő visszavágyás a 
kultúrvilágba.

Az elsüllyedéstől éppen az menti meg, hogy „szánakozik“  a soka
ságon, de valami más, e világnak ismeretlen szánalommal. A bűn 
hatalmúban vergődő lélek felett szánakozik és Krisztus szeretőiét 
hozza orvosságul neki. Ebben az indulatban és munkában semmivé 
törpülnek azok a különbségek, melyek az embereket, egymástól világi 
tamiltság, kulturáltság és életkörülmények szerint elválasztják. Az. 
hogy la lelkipásztor tanultabb, mint egyszerű hívei, csak a felelőssé
gét növeli meg irántuk és arra ösztönzi, hogy híveit oktassa, és emelje 
magához minden olyan értelmi vonatkozásban, ami az öntudatos 
hivő élet szempontjából gyümölcsöző.



Másfelől azonban az ő Isten szerint való szánakozása távolról 
sem reménytelen. Nemcsak mint idegen és ismeretlen, hanem mint 
ismeretes is, jön a néphez, a lelkiekhez. Abban a bizonyosságban, hogy 
a btin elidcgenílhette a lelket Istentől és ismeretlenné halványíthatta 
benne Isten képét, de az ő cvangéiiumhirdetésc által mégis az ősi, 
istengyermeki anyanyelven szól hozzá, amelyet lelki származásánál 
fogva egyszer mégis megért, ismét megtanul és boldogan beszélni, 
fog. Az igazi lelkipásztor először idegen nyelven szól a telkekhez, 
mert elfelejtett, elhomályosult igazságot képvisel, de szolgálatának 
őszintesége és odaadása által ez a nyelv és ő maga és az általa tanú
sított Krisztus a legrégibb ismerőssé válik s messze a világ hamis 
külsőségei felett Isten atyai otthonában egyesíti a lelkeket.

A  világ azonban úgy is szerepel a lelkipásztor életében, mint 
az S örök ellensége. Világ alatt ebből a szempontból, nem a természe
tet, nem az embereket és nem a világi foglalkozásokat kell értenünk, 
hanem azt az istenellenes lelkiiletet, lelkiséget, amelyet világiasság
nak nevezünk, Ezt az Ige így jellemzi: „a test kívánsága és a szemek 
kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világ
ból“ . (I. János, 2, r. 16, y.) Róbert són szerint a világiasságot e három 
dolog alkotja: ragaszkodás a külsőhöz, a mulandóhoz, a lényegtelen
hez, a helyett, hogy az ember szeretné a belsőt, örökkévalót és az 
igazat. A lelkipásztor ennek a világiasságnak légkörében él, ez az ü 
kiváltságos, nehéz rendeltetése. Mivel maga is kívánkozó testben, 
mohó és kíváncsi szemekkel, kérkedésre hajlandó szívvel született, 
emberi vágyai a világhoz húzzák, isteni rendeltetése azonban az. 
hogy ne e világból való legyen, hogy mint lázadó tartományban, 
képviselje a világban küldőjének, Urának felségjogait. Krisztus a 
főpapi imában így imádkozott tanítványaiért s ezáltal a lelkipászto
rokért is : „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól“ . (János ev. 17. r. 15. v.)

A lelkipásztornak első kötelessége tehát, hogy legyen itt a világ
ban, hogy létével tanúsítsa Isten léteiét, Krisztus valóságos életét, 
a Kereszt győzelmét a bűn felett.

Ilyen megbízatást teljesíteni Önerőből nem lehet. Saját emberi 
lényünk az, ami ennek meghazudtoló sara tör. Erőt csak az adhat 
hozzá, magunk ellen, hogy a mi Főpapunk, aki jól ismer minket, 
imádkozik érettünk. De ez a megbízatásunk ezenkívül is együtt jár 
a hiábavalóság kísértésével. Azzal, hogy nem érdemes. A lelkipásztor 
e legcsüggesztőbb kísértéssel szemben is egyedül Krisztus érette 
esedező főpapi imájában bízhatik. Ennek az imádságnak világossága-
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bán láthatja meg egyedül, hogy nem hiába ég a viszonzásnélkülinek 
látszó sötétségben, mert élete az általa nem is ismert lelkek seregé
ben erősíti meg a bizonyosságot, hogy van isteni élet, hogy él a 
Krisztus és érdemes keresztyénnek lenni.

A lelkipásztor a világban csak úgy állhat meg, ha Krisztus imád
ságához szüntelenül hozzáadja a magáét is: Ne vigy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól.

e) A lelkipásztor és a Sátán.

Egy igehirdető azt mondja, hogy mi, akik lelkipásztori szolgá
latra vagyunk elhíva, legyünk elkészülve arra, hogy a Sátán külö
nös figyelmének tárgyai vagyunk.

Krisztus a Sátánt „a hazugság atyjának“  nevezi. (János ev. 
8. r. 44. v.) A  sátáni törekvésnek az a célja, hogy Istent, a Krisztus
ban megjelent isteni életet, a -Szentlelket hazugsággá tegye, tagadja, 
hitelét megsemmisítse, a lelkiséget kioltsa és az embert, önhittségé
lten megcsalva, állattá, sőt ördöggé alaesonyítsa és megölje. Világos 
tehát, hogy a lelkipásztor, aki éppen Krisztus és az isteni élet tanú
jául rendeltetett, ennek a törekvésnek legexponáltabb céltáblája.

Az első fegyver, amivel a lelkipásztor a Sátán ellen küzdhet, 
az önuralom. Nagyon, jól meg kell azonban értenünk, hogy az ön
uralom, evangéliumi értelemben nem az, aminek közönségesen 
tartják. A világ szerinti önuralom a gyöngcségek sikeres eltitkolása. 
Az evangélium szerinti ezzel ellentétben harc azért, hogy képessé
geinkkel vissza ne éljünk. Egészségünk arra kötelez, hogy mértékle
tesen és szentül éljünk, anyagi lehetőségünk, hogy igénytelenek 
legyünk, hatáskörünk, hogy Önzetlenül szolgáljunk, értelmi erőnk, 
hogy alázatosak legyünk, érzclmcsségünk, hogy szilárdak marad
junk, akaraterőnk, hogy megértők és irgalma sok, képzeletünk, hogy 
reális gondolkozásnak és tekintélyünk, hogy hűségesek tudjunk 
lenni. Az erőinkben rejlő kísértések azok, melyekkel a Sátán az isteni 
élet méghazudtolására akar csábítani. Az „erős fegyveres“  az, akit 
„a nála erőseid)“ le akar fegyverezni.. (Lukács ev. 11. r. 21— 23. v.) 
Ezért ebben a harcban önmagunkkal szemben vagyunk a legvédte
lenebbek. A  lelkipásztornak itt abban a hitbeli tudatban van a vé
delme, hogy a harcot az ö képében és lelkében Krisztus vívja meg 
a Sátánnal. A  mi isteni szövetségesünknek kell átadnunk az őrhelyet 
erőink felett, önuralmunk az Ő uralmának feltétlen, engedelmes 
elismerése.

Ebből származik a második fegyver a Sátán ellen, az odaadás.
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A lelkipásztor megtagadhatja az engedelmességet saját képességeinek 
és engedelmeskedhetik Krisztusban Isten akaratának. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy erőink gyakorlásuk útján lesznek uralkodó szen
vedélyeinkké. Éppen így lehetséges az is, hogy Isten akaratának 
engedelmes és elszánt gyakorlása uralkodó szenvedélyünkké legyen 
és magunkat teljesen elveszítsük henne. Ennek mértéke szerint válik 
életünkön át valósággá az isteni élet és veszíti el hatalmát bennünk 
és általunk a sátáni hazugság. Krisztus az odaadás parancsát és 
módját ezekkel a szavakkal adta nekünk: „Az én eledelem az, hogy 
annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem és az ő dolgát 
elvégezzem“ . (János eíf. 4. r. 34.'v.)

A  Sátán egyik legmindennapibb és legeredményesebb támadása 
a lelkipásztor ellen a harag kísértésében jelentkezik. A lelkipásztor a 
maga személyi sérelmeiért megsértődvén, haraggal viszonozza a bán 
talmat. Nincs semmi, ami annyira meghazudtolná Krisztust e világ
ban, mint a lelkipásztor szidalmai, átkai, káromlásai, szennyes szavai, 
gyűlölködő tekintete és megtorló tettei. Ez a harag beszennyezi őt 
magát, de elsötétíti az Isten képét az emberek előtt is. A harag 
lealázó, állati és hazug megnyilvánulás. Az Ige figyelmeztet erre, 
mikor azt mondja, hogy „ne adjatok helyet az ördögnek!“ (Eféz. 
4. r. 27. v,). A  haragvó ember utat nyit, helyet, ad a Sátánnak, hogy 
rajta keresztül szabaduljon rá a lelkekre. A  haragban éppen az a 
sátáni, hogy magát a bűnt összetéveszti, azonosítja a bűnössel. 
A  hosszú pedig talán összetöri az embert, de nem javítja meg és nem 
hozza helyre'a rosszat. A  bűnös elpusztul, de a hűn megmarad és a 
Sátán győzött. Az önző haragnak tehát egyetlen ellenszere a szént 
harag, amely magát a bűnt gyűlöli és üldözi, de a bűnöst szánja és 
meg akarja menteni. Ezért van az, hogy Krisztus, a megbocsátás 
korlátlan kötelességét szabta elénk az ellenünk vétkezőkkel szemben, 
mert ez a bűnöst megmenti, a bűnt magát pedig elpusztítja.

d )Isím  valósága.

Elérkeztünk a lelkipásztor életének legbensőbb, legmélyebb kér
déséhez. Mennyiben valóság az ö számára. Isten, akit szolgál?

Isten a hit tárgya, a- hitben, a hit által valóság. A hit maga az a 
kegyelmi ajándék, az az Istentől kapott szem, amely őt meglátja, 
megismeri. Ezért, mi nem adhatunk se magunknak, se- másoknak 
hitet és az, hogy Isten valóság legyen számunkra, mindenekfelett 
Tőle magától függ.

Ez az általános keresztyén igazság a lelkipásztor életében egy



sajátos formában szokott jelentkezni. A hit ajándékának megléte a 
leMpásztorságnak egy olyan alapja, mely nélkül nem is létezhetik. 
Föltételezzük tehát, hogy a lelkipásztor alapjában véve nem hitetlen 
ember. Azonban az, ami nála ennek dacára előfordul, a hit apályá
nak nevezhető. Ezt az állapotot tükrözi a 42. zsoltár, mely nem egy 
hitetlen, hanem egy hitében megapadt, szomjas lélek kiáltása, cpe- 
dése Isten után, A lélek akarja látni, szolgálni az Istent és nem látja, 
nem képes megragadni a sötétségben. A Ilit binni szeretne, telítődni 
szeretne Istennel és mégis kételkedik. Az evangéliumi atya érezte ezt 
a kínt, mikor így kiáltott fel: „ hiszek uram, légy segítségül az én 
Int ellenségemnek / “  (Márk ev. 9. r. 24, v.)

A  lelkipásztor is gyakran érzi ezt a legfájdalmasabb állapotot. 
Luther is panaszkodott egyszer, hogy hetekig nem tudott hinni Isten
ben, kételkedett benne, hogy van és segít. Ennek az állapotnak oka 
nem Istenben van, mint ahogy nem oka a nap annak, ha a fellegek 
miatt nem látjuk. Istent akkor veszítjük szemünk elől, hitünk apálya 
akkor következik he, mikor saját sebeinkbe, hajainkba merülünk s 
elzárkózunk a szeretet szolgálatától. A  lelkipásztor, ha érzi, hogy 
hite apadóban van és Isten kezd köddé válni a lelkében, a szeretet 
fokozott szolgálatában keressen vigasztalást és segítséget.

Isten valósággá válásának a lelkipásztor életében egyébként meg 
van a. maga telítodési útja. Ez a teológián kezdődik. Az útnak ez a 
szakasza fájdalmas és válságos. A  teológia, amely hitünket öntudato
sítja és szeret etünket szolgálatkésszé teszi, előbb a hit apályát okozza, 
mert a gyermeki hitnek sok önző illúzióját és éretlen törekvését ősz* 
szetöri. A férfiúi és pásztori hit ezért később lesz sajátunkká, mint 
teológiai felszerelése és eszközei. -V teológiáról a hit vedreivel indu
lunk lelkipásztori szolgálatunkba, de a tartalom, amellyel a lelkeket 
itatjuk, még sokáig más bizonyság!evők, tele lelkek vedréből ömlik 
a mienkbe. Előbb hirdetünk Igét, mielőtt képesek lennénk önmagun
kat adni. Másokat vezetünk Krisztushoz még kételkedő szívvel, má
sokat vigasztalunk, legfőbb vigaszunkat még meg nem találva. De ez 
nem hazugság, hanem a hinni akaró bit élsz állása és Isten valóra- 
rálásának első mozzanata. Isten előbb lesz szolgálatunk tárgya, mint 
életünk Vra. Isten előbb dolgozik helyettünk, mint áltedunk. Hama
rabb lesz úrrá képességeink felett, mint szivünkben. Az öntudatlan 
tudásnak ebben az idejében arcunkon még fátyol van s mi csak ho
mályosan. sejtünk. Ez a szolgálat mindenki másnak teljes értékű 
lehet, csak éppen Önmagunknak nem az még.

Isten magának a lelkipásztornak akkor lesz valósággá igazán,



mikor megérik annak a kérdésnek feltételére: miután másokat hozzá
vezettem, hogyan lehetek az övé énmagam?

Hőst már nem másoknak mutat a lelkipásztor a Keresztre, hanem 
ő maga néz reá és merül el benne. És ekkor szólal meg benne a Szent
lélek, a Keresztre mutatva: Ez az Isten! Ez a szeretet, aki elvette a 
te bűneidet. Ez a te Istened. Isten a Keresztről uralkodik feletted. 
Ami neked Istenből kell és elég: Krisztusban van. Isten a Krisztus
ban, Krisztus az Igében, az Ige a Szentírásban és a te életed a Szent- 
írás fényében: íme az út, melyen Isten valóság lett a te számodra.

Mik a bizonyítékai Isten valóságának a lelkipásztor életében?
Először az, hogy végre látja és gyűlöli a saját bűneit. A bún 

többé nem a másoké, nem elméleti ellenség, hanem az övé és most 
már öntudatosan gyűlöli s kész vele harcbaszállni.

Másodszor az, hogy érzi és tudja: többé nem volna képes Krisz
tustól elszakadni. Több és drágább lett számára nélküle való elveszett 
életénél.

Harmadszor az, hogy a háládat osság érzése kezdi irányítani sze
retetni unkáját.,

Negyedszer az, hogy értelmi nehézségei, erkölcsi kísértései kö
zött eddig zilált érzelmei a Kereszt központja felé húzódnak, a körül 
pihennek el és ott talál magának békességet.

Mikor a lelkipásztor idáig vezettetett, Isten már nem helyette, 
hanem általa dolgozik s valósága az Ő életének valóságával eggyé lett.
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A PÁSZTORI MISSZIÓ ALAPJAI 

1, Isten Lelke és a lélek

A pásztori misszió, amint arra a bevezető részben rámutattunk, 
az Egyház, a gyülekezet munkája. A Péterhez intézett parancsot: 
„legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat!“ , —  maga a 
gyülekezet liajtja végre, saját tagjain, akik bár különféle kísértések 
és nehézségek között élnek, mégis mind élő tagjai Krisztus testének. 
Miután azonban Krisztus nem a nyájról, hanem a bárányokról, jnhok- 
ról beszél, tehát a lelkeket egyenként adja gondjainkba, a gyülekezet 
ezt a misszióját az egyéni lelkeken és egyéni módon kell hogy gya
korolja. Ezért csakis egyéniség által végeztetheti. Ez az egyéniség 
a lelkipásztor, aki kizárólag a gyülekezet megbízásából és nevében 
legelteti és őrzi Krisztus bárányait, Júliáit. A  pásztori misszió tehát 
e feltétel alatt a lelkipásztor egyéni munkája az egyes egyháztagok 
életében és mindig az ő egyéniségükhöz alkalmazott módokon.

Van azonban a pásztori missziónak egy olyan általános szabálya, 
amely az egyéni különbségek felett -minden léinkre érvényes és meg
előz mindén egyéb feltételt. Ez a szabály az evangéliumban. Krisz
tus ajkán így hangzik: „ Vájjon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a 
bojtorjánról, fügét?“ (Máté év. 7. r, 16. v.) Ezt kövétííleg jelenti ki 
Krisztus, hogy minden jó  fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig' 
rossz gyümölcsöt és másként nem teremhet egyik sem. A  lelkeket 
tehát gyümölcseikről lehet megismerni.

Az Igének ez a kijelentése fájdalmas félreértésekre vezetett a 
keresztyénség történetében, amennyiben ebből magyarázták ki a cse
lekedetek üdvszerző érdemét é s , visszafelé következtetve állították, 
hogy a jócsclekedetek, mint gyümölcsök, garantálják termő fájuk, a 
lélek jóságát, szentségét . Ha azonban ez igaz volna, akkor a képmu
tatásból, diesekedesböl, haszonból és divatból végbevitt ú. n. jótéte
mények is a lélek jóságának garantálói lennének, holott az ilyen esc-
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lekedctek nyilvánvalóan nem a Ilii gyümölcsei s esetleg egészen lel
ketlenek is. De ha az emberi szemek megcsalhatok is, Istent nem lehet 
megcsalni. A  karácsonyfa csillogó díszei elvakít hatják a gyermeket, 
de végi-e nem rajta termettek, idegenek tőle és maga a fa elszárad 
alattuk.

Viszont nagyon jól tudjuk, hogy a nemes gyümölcsfának nem 
minden, gyümölcse jó. Az almafa érett, kifejlett jó  termése között 
éppen elég férges és rothadt, akad. A szőlővenyige gerezdjeiben, a 
fügefa termésében mindig van fejletlen, keserű, penészes, ecetes szem. 
Tellát, ha. ezt a tényt át visszük a lélek és cselekedetei viszonyára, 
hasonlóképpen látjuk, hogy hívő léleknek lehetnek és vannak romlott 
cselekedetei. Mégis súlyos 'hiba volna, lia ezt a lelket a gyümölcseiből 
kiválogatott rossz esetekből ítélnŐk meg. Ez annyi volna, mint ha a 
szőlővenyigét ép gerezdjeiben talált rossz szemekért kitépnek.

Krisztus világosan beszél. Nem azt mondja, hogy jó  gyümölcs- 
példányairól ismeritek meg’ a jó  fát, hanem hogy általában gyümöl
cseiről, akár jók azok egyenként, akár nem. Vájjon kereshet-e az em
ber a tövisbokron szőlőgerezdet? A  bojtorjánon fügét? Es viszont, 
vájjon tövisbokornak, bojtorjánnak fogja-e nevezni és tartani a szőlő- 
venyigét és a fügefát, amiért a szőlőszemek és a fügék közt némelyi
ket romlottnak találja? Természetesen nem. Azt fogja tartani róluk, 
ami igaz, hogy jóféle fák elromlott gyümölcsei, de jófajta gyümöl
csök, Ezzel szemben a tövisbokor bogyóit, a bojtorján termését, akár
milyen színesek legyenek is, rosszféle növények haszontalan gyü
mölcseinek fogja ítélni, melyek az esetleges csalóka látszat dacára, 
keserűek és mérgesek,

-V lelkipásztor azért lelkipásztor és a pásztori misszió azért tnis'Z- 
szió, hogy a Krisztusba gyökerezett, hívő, tehát jóféle lelkeket, akik
nek hitéből a szeretet valódi, bizonvságtevő cselekedetei származnak, 
meg tudja különböztetni a látszólag jóféléktől, a romlottaktól, akik
nek önző bálványozásából, hitetlenségéből értéktelen, mérgező csele
kedetek fakadnak.

Igaz, határozottan megállapítottuk mi is. hogy a lelket valódi 
mivoltában egyedül Isten ismeri és csak ő tudja, kik az övéi. A  lelki- 
pásztor nem is ítélkezik senkinek örök sorsa felöl. Az ö reguláját a 
Heidelbergi Káté szabja meg, mikor azt mondja, hogy jócselekedetek 
„csak azok. melyek igaz hitből valók. Isten törvényének megfele
lőek és az ö dicsőségére történnek, nem pedig azok, amelyeket mi gon
dolunk jóknak. vagy amelyek emberi rendelésen alapulnak", (ül.)

Gyakorlatiéiig azonban az Ige, mikor kijelenti, hogy „ismeri az
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Úr az övéit“ , ugyanakkor azt is parancsolja, hogy „álljon el a hamis
ságtól mindaz, aki Krisztus nevét vallja“ . (II. Timoth. 2. r. 19. v.J 
És a lelkipásztor, aki pásztori missziójában éppen Krisztus juhait, 
tehát azokat keresi fel, akik „hallják az ö szavát és követik ŐV‘ (Já
nos ev. 10. r. 27. v.), az egyéni lelkekkel való elmélyedő, állandó 
foglalkozás során mégis azokon lóg munkálkodni, akiket mindig 
vágyakozóknak és tanúságra készeknek talál, akik nem a könnyen 
félrevezető, szokásos jótékonykodásban és szereplésben, hanem a 
komoly lelki próbákban bizonyulnak Krisztus juharnak, Éppen ezért 
a fontos az, hogy a lelkipásztor nem ítélkezni megy a lelkek közé, 
nem elveszíteni, hanem megtartani. Arra fog tehát törekedni, hogy a 
lélek termőfájáról gondos kézzel távolítsa el a rossz gyümölcsöket 
és minél több jót. segítsen megérlelni az Isten szüretiére. A végső 
ítéletet Istenre kell bíznia, mert hitet nem adhat senkinek, azonban 
senkitől se tagadhatja meg és mindenkinek készséggel kell nyújtania 
a lélek jó  gyümölcseit megérlelő Igét, minden lelket köteles óvni a 
rossztól, mindenkinek megmutathatja sajátos viszonyai közt a Ki ■ 
reszt útját és mindenkinek életében örvendhet a jó  gyümölcsnek, 
melynek lelki gyökerére ő, a lelkileg rendelt és képzett pásztor, min
denkinél hamarabb és biztosabban ráismer.

Az apostol figyelmeztet minket arra, hogy Isten megadta nekünk 
az alkalmakat és az alkalmatosság módjait, melyeket felismerhetünk, 
ha nem vagyunk esztelenek. Ezeket „áron is“  meg kell vennünk 
pásztori gondunk, időnk, áldozataink árán is, hogy megtudjuk Isten 
akaratát a ránkbízottak életében. Különösen a mai „gonosz napok
ban“ , mikor a lellek maguk sokkal alkalmasabbak arra, hogy két
ségeik között az Ige hirdetője szíven találja őket a kétélű éles kard
dal. (Eféz. 5. r. 15— 17. v.)

A  pásztori missziónak ezek alapján két meghatározója van: az 
egyéniség és az eset, az alkalom. Az egyéniség kozmikus tényező Isten 
világában. Istentől teremtett védett életforma, melybe betörni lehe
tetlen. Ezért végtelen erős, de önmagában végtelenül veszedelmes is. 
Rendkívüli, kimeríthetetlen és elpusztíthatatlan lehetőségei vannak 
az örökkévaló értékéletre, de megfelelően hatalmas kísértése is arra. 
hogy magamagát (elpusztítsa, elárulván a Gonosznak, akit beenged 
és úrrá tesz maga felett.

A lelkipásztor úgy tekint az egyéni lélekre, mint aki Isten és a 
Sátán között áll, döntés előtt. Alaptörvénye a munkának, hogy ezt 
az egyéni lelket kell megőrizni a gonosztól és készségessé tenni arra, 
hogy Krisztus előtt nyissa meg kapuját. És itt következik az eset,
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az alkalom jelentősége. A lelket az éppen adott ponton, az alkalom- 
.szerűen fennálló nehézség és lehetőség öntudatosításával kell meg
őrizni és Kriszt us rabjául ejteni.

Ez a munka tartalmilag igehirdetés és nevelés, azaz nem adhat 
újat azokkal szemben, de éppen azáltal válik misszióvá, hogy az ige
hirdetés és nevelés általános értékeit most, ebben a pillanatban, a 
válságos fordulóponton ehhez a lélekhez alkalmazva tanúsítja és 
nyújtja oda.

Nem tehet többet, mást, de ezt megteheti és köteles megtenni. 
Erőszakolni, kényszeríteni a lelket lehetetlen, csak dorgálni meddő, 
■de szeretni Krisztusban boldog előjog és szent lehetőség. Ez a sze
retet nyíltan és világosan, tesz bizonyságot az igazságról, az. adott, 
-esetben, imádkozik a lélekkel és a lélekért s kezet nyújt neki a jóra.

De dönteni minden esetben maga a lélek fog, emberileg szólva. 
Azaz Isten az egyéni lelket a pásztorral szemben is szabaddá, kény
szeríthet éti enné. hevehetetlenné tette. Mi senkit se téríthetünk meg 
és senkit se tehetünk jó fává. Isten Lelke az, aki ezt megcselekedhet]. 
(.) adhatja az erőnek, szeretetnek és józanságnak Lelkét, ő teheti 
Krisztust úrrá a lélek felett, hogy szolgáljon és szolgálatában józanul 
a valódi értéket munkálja.

Isten Lelke és a lélek: ez a kettő a döntő, az igazi valóság, akik 
között a dolog eldől. De mi vagyunk azok, akik mellette állunk a 
döntés órájában és alkalmaiban, hűségesen szólván és mutatván a 
léleknek az egyetlen l ’tat. aki az Igazság és az Elet.

2. A lelkipásztor mint pedagógus

Bizonyos, hogy egy méreteiben és jelentőségében minden eddi
git felülmúló pedagógiai válságnak vagyunk tanúi. Ez a válság épp
úgy vonatkozik a pedagógia tudományára, mint a gyakorlati nevelői 
tevékenységre. Alapjaiban rendült meg és omlott össze a pedagógu
soknak az az ősi meggyőződése, hogy a nevelésnek és a nevelőnek 
teremtő hatalma van. Végzetes tévhitnek bizonyult az a pedagógiai 
dogma, hogy a nevelők mindenható emberek, akik lelket, életet, 
jövendőt alkothatnak. Ezt a bálványt nem elméleti meggondolások, 
hanem a valóság rettentő tényei döntötték le. Tulajdonképpen, mint 
minden sorsdöntő fordulatot, mely az igazsághoz vezet közelebb, ezt 
is örvendetesnek kell tartanunk. Azonban, sajnos, egyik végzetes 
tévedés ellen a krízisében megszédült emberiség a másik végzetes
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levédéssel próbál védekezni. Felállít olyan ú j bálványt, mely szerinte 
alkalmas arra, hogy külső kényszerrel ionnál ja a jövendő lelki arcu
latát. De amint kétségtelenül nincsenek mindenható, teremtő em
berek, 6púgy nincsenek hasonló külső kényszerek sem, melyek a ma
guk kénye-kedve szerint építhetnék fél a jövendőt. És ami szintén 
fontos: le sem rombolhatják azt, amit nem ők alkottak.

Míg egyfelől a hagyományos nevelői tekintélyek összcdölése, más
felől új mesterséges és erőszakos tekintélyek felemelése történik 
körülöttünk, —  lassanként szinte észrevétlenül bontakozik ki egy új 
és más pedagógiai irányzat, mely meggyőződésem szerint, egyedül 
van hivatva arra, hogy a jövendő igazi útját megvilágítsa. Ha azt 
mondom: új, ezalatt semmiképpen nem értek egy most kitalált elmé
letet. Értem alatta a lelki megújulásnak azt a mindig feltörekvő 
vágyát és szózatát, mely a különböző korok, világnézetek, társadalmi 
formációk szövedékéből az igazi nagy pedagógusok szellemén keresz
tül régen is megnyilvánult, és most is kiemelkedik, ha, ami érthető, 
a maguk korszerű korlátozottságának határai között is. így  kétség
telen, hogy a modern nevelés atyjának: Pestalozzinuk gondolkozá
sában és főleg lelkületűben világosan fel lehet ismerni ezt a, mond
hatjuk, prófétái törekvést, noha racionalista és humanisztikus eszme
világa árnyékba burkolja is. Pestalozzi azért marad minden idők 
egyik legnagyobb és legigazabb pedagógusa, mert nagyon kicsi és 
szerény eszközéül vallotta és adta önmagát annak a munkának, me
lyet Isten művének tisztelt. A  mindenható, teremtő pedagógusi büsz
keséggel szemben ez az eszközt, szolgai öntudat az igazi nevelés 
egyetlen lehetséges alapja. Pestalozzi éppen ebből kifolyólag állí
totta a nevelés feltételéül az engedelmes hitet és a nevelést azért 
1 ártotta szükségesnek, mert az ember természete szerint nem haj
landó befogadni a jót és ellensége az Istennek. Ezek a nevelői alap- 
gondolatok és ez a magatartás az isteni Kijelentésből fakadtak s ha 
a tudományos és gyakorlati pedagógia később teljességgel mellőzte 
is őket s egészen másban látta Pestalozzi nagyságát, azért mi ma 
mégis éppen ezekben szemléljük az ő örök modernségét.

Az új pedagógiát tehát, elméletben és gyakorlatban az jellemzi, 
hogy a cél és a munka mind a nevelőnek, mind. a növendéknek abszo
lút módon felette áll. Sem a nevelő, sem a növendék nem hír, nincs 
Tanító tJr 0  felsége, de nincs ,,Gyermek Ö felsége“ sem, hanem csak 
Isten O felsége van, az <3 nevelő akaratának kell, hogy' engedelmes
kedjék mind a két tényező s az engedelmesség mérvé és minősége sze
rint lesz gyümÖlesüzése a nevelés munkájának. A pedagógiára nézve
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ez sukkal szerényebb emberi lehetőségeket jelent, mint a régi peda
gógia önhitt lehetőségei Toltak, azonban sokkal nagyobb, mert kiszá
míthatatlan és megmérhetetlen isteni lehetőségek távlatát nyitja meg 
előttünk: „Isten országát és annak igazságát“ , amely mellett min
den egyél) ráadásul adatik meg az Öt keresőknek. (Máté ev. ti. r. 33; v .)

Mégis, az új pedagógia előtt nem valami álomvilág lebeg, hanem 
szigorúan és kizárólag ,a tények, a valóság világa. Természetesen 
óriási különbség van a, tények felfogásában és értelmezésében. 
A  tények, az isteni Kijelentés világosságában, mindig az élet új és 
új parancsát hozzák és hirdetik ki nekünk. Ezekhez a tényékhez alkal
mazkodni, nekik engedelmeskedni tehát annyi, mint Isten akaratá
nak engedelmeskedni, néha éppen azáltal, hogy ette nem ondunk a 
tények puszta természeti mivoltának, hogy betölthessük benső, lelki 
követelésüket.

Ebből a felismerésből fakad az új pedagógiai parancs: a neve
lőnek, elméletben és gyakorlatban, az a hivatása, hogy engedelmes 
lélekkel figyelje és értse meg a tények igazi követeléseit, azokat híven 
adja át növendékeinek és teljes felelősséggel őrködjék a felett, hogy 
a rábízott lelkek ezeket a követeléseket és ne a tények valamely em
beri magyarázatát lássák meg és kövessék. Itt tehát nincs szó terem
tésről és paramcsolásról. A  nevelő megfigyeli, megérti, elismeri és tol
mácsolja a tények parancsszavát. Elhárítja útjukból a megértés és 
engedelmesség akadályait. Megvédi növendékeit az eltévelyedés ve
szélyeitől. Támogatja őket: az igaz élet útján. Nemcsak beszél, hanem 
bizonyságéit tesz, életével dokumentál. Az igazi nevelő a szó evangé
liumi értelmében: pásztor.

Ha ezeket alaposan végiggondoljuk, rájövünk arra, hogy a pe
dagógia nagy válságából kibontakozó egyetlen új és örök lehetőség 
egyenesen hozzánk, lelkipásztorokhoz szól, nekünk adatik, mint akik 
a, „pásztori“ lelkűiét és hivatás voltaképpeni hordozói és kötelezettjei 
vagyunk. Minden pedagógusra áll ez a követelmény, helyzete, munka
köre, sajátos feladatai szerint, azonban a lelkipásztorokra nézve kü
lönös és elsődleges értelemben vonatkozik. Ennélfogva ez a kifejezés: 
a lelkipásztor, mint pedagógus, nem valami részletmunkát, nem az 
egyik tevékenységet jelenti a sok közül, hanem a lelki pásztorság lég- 
bensőbb lényegét. A „pedagógiai elemről“ a lelkipásztor életében és 
munkájában úgy kell beszélnünk, mint általános, egész tevékenységi 
körét átható és meghatározó alapjellem von ásról.

A lelkipásztornak ez az általános éltelemben vett pedagógus mi
volta úgy a tudományos, mint a gyakorlati pedagógia szempontjából
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és mindkettőnek -.szokásos értelmével széniben sajátosságot jelent. 
A lelkipásztor az Ige pedagógusa, vagyis az Ige pedagógiájának 
eszköze, szolgája. Pásztori gondja, védelme, támogatása, bizonyság- 
tevés általi útmutatása, melyek az ö nevelői munkájának általános 
értelmét adják, lényegében arra törekednek, hogy a. nevelés részfela
datait egységbeh ózzák és egyetlen eél összhángzó szolgálatába állítsák. 
A nevelés o részfeladatai: a tények világának elsajátíttatása, az er
kölcsi személyiség kialakítása és az emberi közösségbe (család, nem
zet, kultúrközösség) való beiktatás. Minden pedagógia ezeket mun
kálja, de az Ige pedagógusa, a lelkipásztor sajátosan, mert mindeze
ket az Ige ítélete alá helyezi, az Ige világosságába állítja és éppen ez
által szünteti meg a természet világában való kiegyeztéthetetlen ellen
tétüket, hogy elvezethesse híveit a hűn tragikus szakadékán keresz
tül az Istennel Krisztusban való kibél üléshez. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy a pedagógia tragikuma abban a feloldhatatlan ellentétben és 
áthidalhatatlan szakadékban rejlik, amely a puszta természeti világ 
és az erkölcsi személyiség’, másfelől pedig az idealisztikus erkölcsi 
eszmény, az általános humánum és az önmagát igénylő szükebb közös
ség (család, nemzet, kultúrközösség) között olyan végzetes és meg
rázó módon áll fenn. Ezt az ellentétel és szakadékot nem lehet semmi
féle emberi pedagógiával megszüntetni. Nem pedig azért, mert egyet
len emberi pedagógia sem tud elvezetni az ellentét okára: az ember 
és Isten közötti szakadás, elidegenedés, ellenségeskedés fészkének, a 
bűnnek igazi megismerésére. Ennek a megismerésnek ('gyedül az Ige 
pedagógiája a munkáló,ja s ennek eszköze, nem pedig teremtője, a 
lelkipásztor. (II. Kor. 5. r. 3Í1— 20, v.).

Ez a pedagógiai tevékenység is, mint minden pedagógia, mód
szerében, eszközeiben összetett. Nem pusztán tanítás, hanem azon 
tűi szemléltetés (bizonyságtétel) és gyakorlás (cselekvés) is. Különbö
zik azonban minden más pedagógiától először is céljában, melyet maga 
a Kijelentés ad meg s amely az istenfiűság, Isten országában való pol
gárság, másodszor pedig a pedagógus-pásztor emberi munkájának 
minőségében, mely a kezdeményezésről való teljes lemondásban, az 
engedelmes öuátadásbau és a tiszta tolmácsolásra való készségben 
áll.

Sohase felejtsük el, hogy a lelkipásztor azért pedagógus, mert 
híveivel együtt gyötrődik a bűn halálos közösségében és azáltal peda
gógus, hogy mindig elsőnek ismeri fel és egész szörnyűségében ismeri 
fel, hit által, a bűnnek ezt a halálos közösségét. Ebből láthatjuk, hogy 
teljesen helytelen és evangéliumellenes a lelkipásztor pedagógus
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mivoltát az fi „tökéletességében" látni, A gyakorlatban ez a felfogás 
mindig tisztátalan forrásból ered. A lelkipásztor nem eszménykép, 
hanem ,,kegyelmet nyert bűnös“ . Nem saját kiválóságával ad példát, 
hanem életével dokumentálja Krisztus könyörülő, megbocsátó kegyei
mét. De* éppen, mint pedagógus, egyben követendő példa kell, hogy 
legyen és egyet meg is lehet követelni tőle, azt t. i., hogy ami vele 
történt, azt mindig kész legyen másokkal szemben dokumentálni: a 
■nagylelkű megbocsátás isteni tudományát, áldott pedagógiáját. így 
tehetséges, hogy pásztora legyen, az egyetlen Pásztor kegyelméből és 
erejével, testvéreinek az isteni nagylelkűség, a Kegyelem világába 
való útmutatásban és átmeneteiben. libben a menetelésben, az Ige 
világosságában, minősül át a tények világa, a maga valóságának tel
jes érvényességében Isten világává. Isten gyermekeinek munkameze- 
jévé, lesz az erkölcsi eszmény puszta fogalmából Krisztus isteni sze
mélyiségének ebben a világban kibontakozó és újjáteremtő valósága, 
változnak át a harcban álló emberi közösségek a Szentlélek ajándé
kainak hordozóivá, melyekben különbség van, de ugyanaz az Ür és 
Tvélek adja őket a maga egyetlen dicsőségének sugarai gyanánt. így 
lesz a pásztor és a nyáj útja az Istennel való kibékülés útja Krisztus 
által.

Van ebben a pedagógiában valami, és pedig1 a legfőbb, amit se 
megtanulni, se kitalálni nem lehet, ami tehát nem elmélet, mondjuk: 
nim tudomány. Ez pedig az a tény, hogy: „nem ti választottatok 
engem, hanem én választottalak titeket és én rendeltelek titeket“ . 
(■Ián. ev. 15. r. 16. v.) Van azonban olyan rész is, amelyik tudomány, 
amit meg kell tanulni s nem lehet üres szólamokkal pótolni. Ennek 
hiánya nemcsak tudománytalanság, hanem bűn volna a lelkipásztor 
részéről. Ez pedig azoknak az adóit súgóknak, feltételeknek és lehető
ségeknek tudományos buvárlata és ismerete, amelyekhez alkalmazva 
az Ige munkálkodik a lelkekben. A lelkipásztor nincs felmentve a 
tudományos pedagógia lélektani, fiziológiai, szociológiai, kultúrfilo- 
zófiai stb. kutatásainak és eredményeinek ismerete alól azzal, hogy 
az Ige úgyis maga végez el mindent. Sőt ellenkezőleg: másoknál sok
kal átfogóbban, teljesebben, mert egészében kell ismernie „az emberi 
oldalt“ . Ez a feltétele annak, hogy hit sáfárnak találtassák a rábízot- 
takban. Csak egyetlen, döntő igazságot nem szabad soha felednie: az 
emberileg előkészített feltételek csupán csatornák, melyeket egyedül 
Isten tölthet meg az élet vizével. Ennyit a lelkipásztorról, mint peda
gógusról, általánosságban.

Azonban a lelkipásztori élet és munka általános pedagógiai



karakterén túl annak részleteiben ás pedig valamennyi részi-etilben 
fontos szerepe van a pedagógiai tevékenységnek.

Bevezető tanulmányúnkbau meggyőződtünk arról, hogy az 
Anyaszentegyház, mint a. választottak, az elhívott szentek közössége, 
mint Krisztus teste, élő organizmus, mely önmagát, saját élettevé
kenységei által tartja fenn és valósítja meg. Ezek az élettevékenysé
gek mind sajátosak, külön-külön részlet-feladatokat szolgálnák, de 
mégis valamennyien egységben vannak egymással és éppen. ezt az 
egységei szolgálja az ige pedagógiája, melynek a lelkipásztor a. meg
bízottja. Az Anyaszentegyház Isten országának valóságos magva a 
földön, de egyúttal ennek az országnak megvalósítására szolgáló 
■nevelői közönség is, amely a tagok folytonos növekedését munkálja 
Abban, aki a Fáj: Jézus Krisztusban. (E f. 4. r. 15— 16. <v.) Meg
ismételve a Bevezetésben kifejtettek summáját, az Anyaszentegyliáz- 
nak vannak külső önfenntartó tevékenységei, mint a kormányzás, 
közigazgatás, intézmények és • hivatalok: belső önmegmlósító tevé
kenységei, az Istentisztelet, mint kultusz és igehirdetés, a vallásos 
nevelés, mint egyházi" egye lem és katekhézis, a misszió, mint lelkigou- 
dozás, bélmisszió és külmisszió. B tevékenységei által a felekezeti, 
kulturális, szociális, nemzeti, állami, valamint a felekezet- és nemzet
közi viszonylatok között él és munkálkodik. Bármelyiket nézzük is 
azonban a lelkipásztori munka szempontjából, megállapíthatjuk, 
hogy egyetlen egy sem létezik közülök. amelyben ne volna nélkülöz
hetetlen a pedagógiai lelkűiét, öntudatosság és akció. így a. külső 
tevékenységek körében pl. a, kormányzás vagy a közigazgatás, bár
mily távolállónak látszódjanak is a nevelői munkától, valóban éppen 
azáltal lesznek egyházi, lelki, evangéliumi munkák, hogy a lelkipász
tor pedagógusi, pásztori módon irányítja és végzi őket. Nem engedi 
világi analógiák szerint túltengeni, öncélúvá, válni, de nem hagyja 
puszta sablonná, únt kötelességgé lenni sem. Alárendeli őket az Igé
nek, az Isten országa főgondjának s tudatosan felhasználja önmaga 
és hívei Isten országa polgáraivá. Krisztus teste öntudatos és mun
kás tagjaivá nevelésének útjaiul, eszközeiül. A  belső tevékenységekre 
még sokkal inkább áll ez. Bár a kultusz, vagy az igehirdetés kétség
telenül sajátos célúak és jellegűek, nem szoros értelemben vett 
oktatói és nevelőmunkák, mégis bizonyos, hogy a híveit Istennel való 
találkozásra vezető lelkipásztor ezek által is szakadatlanul neveli 
('két mindig teljesebb egységre Krisztussal. A  kultuszközösségnek 
már önmagában is rendkívüli nevelőereje van, amit a lelkipásztor 
öntudatosan ismer és felhasznál. Az igehirdetés kétségtelenül tanít
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és nevel is. csakhogy, ha valóban igehirdetés*» nem korlátolt és lapos 
racionális értelemben teszi ezt, hanem úgy, ahogy Pál apostol plán
tált, öntözött és épített vele, ahogy tejnek italával táplálta a Krisz
tusban kisdedeket és kemény eledelt adott a hitben felnőtteknek. 
/(I. Kor. 3. r. 1— 7. v.) Az a mód, ahogy az igehirdetés gyermekek - 
hoz, ifjakhoz vagy felnőttekhez, különböző állapotú és szükségletű 
telkekhez szól, feltétlenül pedagógiai s igen alapos, állandó Aanul- 
máuy ozást, ismereteket tételez fel. A misszió mindenik ága, akár 
egyéni lelki gondozás, akár szociális és szorctetmunka, emberi olda
láról feltétlenül pedagógia, az Egyház egészének nevelése anyagi és 
lelki értelemben vett testvéri exisztenciaközösséggé. Azt. pedig mi, 
magyar reformátusok tudjuk a legjobban, hogy a külmisszióra való
ban rá kell nevelni a gyülekezeteket. Az egyházi fegyelem, vagy még 
inkább a katekhezis már lényegbeli, sajátos pedagógiai tevékenység, 
melyet tudományos és gyakorlati pedagógiai készültség nélkül egy
általában nem is lehet végezni. Végre az Egyháznak a világhoz való 
kapcsolatai körében, ahol más felekezetekkel, a kulturális élettel, a 
szociális harccal, a nemzeti közösség nagy létproblémáival, vagy lelki, 
szellemi világmozgalmakkal kerül sokszoros és bonyolult viszonyla
tokba. a lelkipásztor, természetesen az Ige ítélete alatt, a legnagyobb 
neveltii felelősséget hordozza. Éppen ezeken a. pontokon szenvedünk 
ma legtöbbet gyülekezeteink neveletlensége és tudatlansága miatt. 
Itt rendkívül sokoldalú pedagógiai feladattömeg előtt állunk. Nem 
szabad, többek között, elfelednünk, hogy egyházunk századok óta 
iskolafenntartó egyház és a nemzeti kultúra egyik főtényezője. 
A  nemzetnevelésben való sajátos és öntudatos részvételünk a magyar 
jövendő egyik döntő feltétele. Az evangéliumi szellemű falunevelés. 
t ár sad alom neve l és. kultúrpolitika stb. Istentől reánkbízott szent fel
adataink, melyeket halálos bűn volna lei'ázni magunkról.

Mindezekben a részletekben, melyekről külön-külön is sokat 
lehetne és kellene beszélnünk, a lelkipásztor pedagógiai munkája 
sokféle ismeretét és nagy rátermettséget igényel, amelyek mind igen 
fontosak és szükségesek. Azonban ismételten kell hangsúlyoznunk, 
hogy azért ezek mind csak akkor értékesek, ha az Ige pedagógiájának 
parancsa alatt állanak, ha a Lelkipásztor hűséges és engedelmes esz
köze Isten nevelőakaratának, . ha lehat válóban nem önmagának, 
hanem Krisztusnak szolgál, mint pedagógus.

Ezek után röviden feleljünk arra a kérdésre, hogy mik legyenek 
a lelkipásztor tudományos pedagógiai tanulmányai? Elsősorban a 
teljes Szentírást kell ebből a szempontból tanulmányoznia, mert Isten
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és nem az emberek taníthatják őt meg igazán arra, hogy miként kell 
önmagát és hívéit nevelnie. Nincs a világon ahhoz hasonlítható peda
gógia, ahogy Isten Ábrahámot a hívők atyjává nevelte, Jákobból 
Izraelt formált. Mózest népének vezérévé tette, Dávidot, az Otesla- 
mentnmnak ezt a legemberibb szentjét, szörnyű tűzön át a maga 
kedvelőjévé kalapálta, prófétái által „a tűzből kimentett üszögből“ 
fölsarjasztotta a Virágszálat. Csak hívő állítattál lehet csodálni azt 
a pedagógiát, méllyel Krisztus magának tanítványokat nevelt, Pétert 
kősziklává tette, a gazdag ifjúnak, a kananeai asszonynak isteni lec
két adott, Pál apostol, úgyis mint tanítvány, úgyis mint nevelő, tet
tekben és gondolatokban az Ige pedagógusának hasonlíthata;tlan 
emberi mintaképe. Azonban távolról sem azt- akarom ezzel mondani, 
hogy a tudományos pedagógiai irodalom tanulmányozása felesleges 
a lelkipásztor számára. Viszont kötelességem megmondani, hogy a 
pedagógiai irodalom rengetege csak öntudatos, a lelkipásztori munka 
céljának és sajátosságának megfelelő válogatással érdemes arra, hogy 
tanulmányozzuk. Talán egyetlen szakirodalomban sincs annyi érték
leien termék, mint a pedagógiában, melyben, köztudomásúlag min
denki szakértőnek tartja magát. -Meggyőződésem szerint az értékesek 
közül is elsősorban azokat a müveket kell a lelkipásztornak meg
ismernie, melyek a sajátosan református, azután pedig a sajátosan 
magyar problémákhoz adnak meghízható útmutatást. így elsősorban 
ajánlhatom Imre Lajos müveit, főleg: A Kijelentés és a pedagógia, 
Az ifjúság válsága, Isten ás az emberi lélek, A vezető könyve, A falu- 
nevelés irányelvei, Az Ige és a- fegyelem címüeket. A magyar peda
gógusok müvei közül a lelkipásztor komoly haszonnal tanulmányoz
hatja Fináczy Ernő neveléstörténeti munkáit. Kármán Mór és 
Srhnéttér István pedagógiai dolgozatait, Weszely Ödön Bevezetés a 
neveléstudományba. A modern pedagógia útjain és Pedagógia című 
könyveit, a nemzetnevelés problémáira nézve legfontosabbak Imre 
Sándor munkái, köztük a Nemzetnevelés, A magyar nevelés kör
vonalai és a Neveléstan, továbbá Kornis Gyula tanulmányai, mint 
Kultúra és nemzet, Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika, 
Neveléstörténet és szellemtörténet. A rendszert adó müvek közül fel
említem Mitrovics Gyula A neveléstudomány alapvonalai c. mun
káját. A  gyermektanulmány és a kísérleti pedagógia köréből Nagy 
László, fíeinschburg Pál, Molnár Oszkár dolgozatait. Az utóbbi a 
tanítás módszerének történetét is megírta. Általános tájékoztatóul 
szolgálhat a Magyar pedagógiai lexikon két kötete.

Pontosnak tartom a nagy nemzet nevelők: Bethlen Gábor. Zrínyi



Miklós a költő, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Eötvös József, 
Mikó Imre életének, gondolkozásának, müveinek elmélyedő tanul
mányozását.

A külföldi pedagógiai irodalom olyan gazdag, hogy egyes nevek 
vagy művek kiemelése nehézen volna indokolható. Aki teheti, termé
szetesen nagy haszonnal olvashatja a pedagógia klasszikusait. A  ma 
problémáihoz vezetnek Natorp, Lindc, Foerstcr, Mcu maim, Spranger 
sth. művei. Egyébként az irodalomról hő tájékozást nyújtanak a 
pedagógiai lexikonok ás folyóiratok.

A lelkipásztor nemcsak könyvekből tanulhat és tanulmányozhat. 
Saját maya, családja, gyülekezete a másik, élő könyvtár, melynek 
bu várolása, helyzetének, ténylegességeinek rendszeres megismerése, 
életfeladatainak programmá építése szintén az ő pedagógiai tanul
mányainak gazdag forrása, és munkatere.

VégűI hadd hívjam fel a figyelmet arra a. minden pedagógiái 
lehetségesül} feladatra, hogy a lelkipásztornak saját maga pedagó
gusának kell lennie, élete és munkája állandó önnevelés kell hogy 
legyen. A  Szentírás ne textusgyüjtcmény, hanem életének minden
napi kenyere legyen, az Igét ne csak másoknak, hirdesse, hanem 
önmaga álljon annak ítélete alá, az egyházfegyelmet ne csak máso
kon gyakorolja, hanem fegyelmezze meg mindenekelőtt önmagát, a 
szeretetmunká ne legyen neki technika és ipar, hanem a hitből 
fakadó igazi szeretet boldog bálaáldozata és amikor Isten Igéjét 
tanítja, alázatos örömmel maga is újuljon meg a lelkek ébredő és 
kivirágzó hitében, igaz keresztyén életében.

A lelkipásztor nevelői jellege és tevékenysége az elmondottak 
alapján a leikigondozásnak tulajdonképpeni lényegét adja. Ez a 
lényeg mindig egyénileg és az egyéneken át érvényesül, az élet sok
féle adottsága, helyzete, a lelkek sajátos kérdései között, Vannak 
azonban a nevelői gondozásnak olyan közös és általános célkitűzései, 
melyeket minden konkrét esetben figyelemben kell tartanunk és állan
dóan munkálnunk keli.

így mindenekelőtt, minden pásztori lényünkkel arra törek
szünk, hogy a lelkeket öntudatos hitre neveljük. Az adott eseteket: 
tehát mindig összekapcsoljuk a Kijelentés és a Hitvallások tanítá
sával. Ezzel azt akarjuk elérni s ez a munkánk egyik főcélja, hogy a 
lélek a. maga adott és pásztóriásra szoruló állapotának megbékéltetŐ, 
vigasztaló vagy ösztönző kifejezését Isten Igéjében megtalálja és 
hogy erről a gyülekezeti közösségben bizonyságot tegyen.

Nevelnünk kell a keresztyén éld folytat ásva is. Az Tgével meg-
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világított és megoldott adott esetitől a lelkipásztornak rá kell vezet
nie a lelkeket a. megfelelő magatartásra és cselekvésre. Ezt a lelki- 
pásztor sohase hagyja oí és ne fáradjon el erre folyton rámutatni, 
ösztönözni, vezetni.

Szükséges, hogy a lelkeket tevékeny szeretetve neveljük. Mindig 
rá kell világítanunk arra, hogy valamely eset csak akkor válik ránk
nézve Isten áldásává, ha ebből az esetből ..kicsorduló pohár“ lesz. 
melyből másokra kiárad a szeretet. Ennek azonban nemcsak rámnta- 
tásnak kell lennie, hanem a gy ülekezet szereti tmunkáiba való gya
korlati bevezetésnek, beiktatásnak is, mert a felkeltett készség csak 
ezeken a rendszeres csatornákon át válhatik valóságos életté.

A  lelkigondozás egyúttal sáfárságra nevelés is. Minden eset arra 
való, hogy felismerjük benne Isten kegyelmét és ebből következőleg 
hálaáldozatra buzdnljunk fel iránta. A bálaáldozat maga a szent élet. 
de szükséges, hogy fennek állandó, rendszeres és gyümölcsöző tanú
sa gtételeként minden javaink „tizedet“ az Ur Egyházának adjuk. 
Az adózás és adakozás problémája csak lelki gondozás, nevelés útján 
oldható meg.

Végre a nevelői lelkigondozásnak élővé kell tennie az egyházi 
fegyelmet. A lelkigondozás eseteiből bünhánatnak, bűnvaIIásnak, 
megtérésnek, Isten háza szeretetének, a gyülekezet rendjének, családi 
fegyelemnek és önfegyelemnek kell származnia, ezekben kell hogy 
meghozza nyilvánvaló gyüniölesözését minden lecke, melyet Isten a 
lelkek elé szab, s melyeknek megtanításában a lelkipásztor az Igi 
pedagógusa.

3. A lelkigondozás szüksége, lehetősége, feladatai

A pásztori misszió azon a hitbeli meggyőződésen alapszik, hogy 
a. lelkek Isten számára vannak teremtve és hogy Istennek igénye van 
a lelkekre.

Azonban a tragikus tény az, hogy az ember a maga istenfiúsá- 
gát, amelyre rendeltetett, saját erejéből megvalósítani képtelen. 
Öröklött és szerzett bűnössége következtében ettől a méltóságától 
elesett. A lelkigondozás szempontjából ez a tragikus valóság azáltal 
válik a munka kiinduló pontjává, hogy a lelkek, elesettségük kábula
tában nem érzik teljes szörnyűségében állapotuk súlyát és ezért nem 
látják teljes kizárólagosságában az egyetlen szabadulási lehetőséget, 
Isten újjászülő kegyelmét a Krisztusban. A lelkigondozási tehát az
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teszi nélkülözhetetlenül szükségessé? hogy amíg a bűn személyes 
tudata és ennek gyötrése fel nem ébred, elevenné nem válik, a lélek 
nem érzi szükségét a vele való személyes küzdelemnek, az önmagában 
való tehet ellenséget nem éli át és Krisztus megváltó hatalmát csak 
mint tant ismeri, de személyesen nem szomjúhozza és nem hisz benne. 
A  legáltalánosabb mindennapi tapasztalat az, hogy a gyülekezet 
tagjai, vallásos gyakorlataik megtartása mellett magukat jó  keresz
tyéneknek és jó  embereknek hiszik és vallják. Több-kevesebb alapos
sággá! ismerik ugyan az Egyház tanítását a „kegyelemből, hit által*' 
való megigazulásról, de valóságos élet ükben már igazaknak vélik ma
gukat egy átlagos és külsőleges mérték alatt, melyről nem is tudják, 
hogy azt nem az evangélium, liánéin a humanisztikus polgári gondol
kozás állította fel. Ezért éppen a keresztyén társadalom válik szigorú 
erkölcsi lírájává a nyilvánosságra kerüli bűnöknek, a nélkül, hogy az 
ítélkezők lelkűkben mentve és védve volnának ugyanazon elbukások 
lehetőségétől. A  lelkigondozásnak ezért az a rendeltetése, hogy a fel
szín alatt az indulatok, a lelkűiét gyökerébe nézzen és az önelégült 
vagy öntudatlan lélekben elevenné tegye a bűn személyes valóságát, 
a halálos veszedelem átérzését és a küzdelemre való sürgető üsztünüz- 
tetést. A lelkipásztor ennek szükségét hamarább és öntudatosan 
látja, ezáltal lesz pásztorrá, míg a lélek önfeledten alszik, vagy csak 
homályosan nyugtalankodik. Azért kell a lelkiknek pásztor, hogy 
felébressze őket, hogy nyugtalanító sejtelmüket öntudatos látássá 
tegye, hogy a hűn ellen való személyes harcra ösztönzést adjon nekik 
és ezáltal nem mint tant, távoli igazságot, hanem mint személyes 
életük egyetlen lehetőségét, mutathassa meg a Krisztus szabadító 
hatalmát.

Hogy a lelkipásztor ennek a missziójának megfelelhessen, annak 
előfeltétele az, hogy' maga már ezen a felébredésen átment és a saját 
életében öntudatosan küzd a bűnnel. Nem az tehát, hogy már legyőzte 
a bűnt, tökéletes és ezért fölényesen oktató, hanem hogy legmélyebben 
érzi a bűn súlyát és veszedelmét s a legőszintébben viaskodik vele. 
Azonban abban is előtte jár híveinek, hogy tudja, melyik az a fegyver, 
amellyel a bűn ellen egyedül lehet sikerrel küzdeni, vagyis neveli és 
gyakorolja önmagát az Isten Igéje iránti engedelmességben. Mert a 
lelkigondozásra módul nem a mi okosságunk, elgondolásaink, jószán
dékaink adnak nekünk, hanem kizárólag az Isten Igéje, a neki való 
hívő engedelmesség. A lelkipásztor, aki ezt már gyakorolja, a lelkek 
számára is ezt az orvosságot és fegyvert nyújtja, azonban pásztorilag, 
vagyis sajátosságaik és körülményeik szerint alkalmazva. Ezért a



lelkigondozást csak úgy végezhetjük, ha mint a jó pásztói', személy 
szerint megismerjük és számontart j uk híveinket s ez alapon megtalál
juk bennük azt a kedvező pontot, ahol az illető lélek legfogékonyabb, 
legérzékenyebb arra, hogy az Igét befogadja.

Ismeretes az a felfogás, hogy erre a lelkek leginkább megpróbál
tatásaikban, külső sorsuk válságos és fájdalmas fordulóiban, csapás, 
betegség, gyász esetén a legalkalmasabbak. A  bölcs lelkipásztor nem 
is fogja elmulasztani azt, hogy ilyen megrendítő alkalmakkor a lélek 
mellé álljon az Ige vigasztalásával. Azonban igen helytelenül és felü
letesen értelmeznék Krisztus missziói parancsát a pásztorságra vonat
kozóan, ha azt ezekre az esetekre korlátoznák. Maga a tapasztalás is 
azt mutatja, hogy ez az alkalmi pásztoriás alig egyéb kegyes sablon
nál és valóságos erőt. nem sugároz a lélek önmagába merült gyötrő
désébe. A lelkigondozás az ilyen esetekben is csak akkor lehet ered
ményes, ha már előbb, állandóan és az élet minden viszonylatában ott 
állt a lélek mellett s a döntő dologban, a bűn ellen való személyes 
harcban a kegyelem Igéje által segítségére volt. A lelkigondozás nem 
lelki klinika, csalódott és letört lelkek menhelye, —  mondja találóan 
Imre Lajos „Isten és az emberi lélek“ e. idézett tanulmányában.

Ezért, bár ismételten hangsúlyozzuk, hogy a lelkigondozás 
alanyánál és tárgyánál fogva egyaránt személyi munka, az egyéni 
lélek gondozásának mégis az ad igazi állandóságot, erőt, gyümölcsű 
zést, abban van gyógyító és vigasztaló ereje is, hogy a lelket nem 
önmagában, elszakítva és saját magára tekintve gondozza, hanem 
élete minden körülményei között, sajátos adottságai által az Egyház, 
a gyülekezet közösségére, feladataira neveli és készíti fel. A  Krisztus
ban való hit- és szeretetközösség, a szentek egyessége az „a világban, 
de nem a világból való“ lelki ország, melyben a bűntudat elevenné 
válik, a bűn elleni liare Krisztus seregében valóságossá és diadalmassá 
s egyéni szomorúságunk Isten szerint való üdvössége» bánattá. A világ 
szerint gyógyíthatatlan lelki sebeink csak itt, Krisztus gyógyító 
sebeinek rejtőkében lehetnek gyógyuló sebekké. De csakis az Egyház 
közösségében lehet a lelkigondozás igazán egyénivé is, mikor nem a 
rendkívüli és abnormis esetekkel való emberi pepecselésben merül ki, 
hanem a lelkek állandó és mindennapi szükségeit állítja az Ige mér
téke alá. a gyülekezet feladataival való összefüggésükben.

Végre meg kell állapítanunk azt is, hogy a lelkigondozás nem 
különszakított részlete a lelkipásztor munkájának, hanem annak 
szerves egészébe tartozik. Mint ilyen, elsősorban és mindenekfelett az 
igehirdetésnek előkészítése, melynek konkrét anyagot és célkitűzése-



két. ad. Másfelől betetőzöje is az igehirdetői és nevelői munkának, 
inért azoknak általános érvényű igazságait a lelkek gondozásában 
érvényesíti és megszilárdítja. Közelebbről a missziói munka többi 
ágára nézve előkészítő azáltal, hogy a lelkeket azokra alkalmassá teszi, 
párhuzamos velük, mert biztosítja bennük az egyéni lelkűiét állandó 
készségét és betetőzi őket, mert mindig arra törekszik, hogy bármely 
gyülekezeti munka áldásaiban visszatérjen az egyéni lélek építésért, 
gyüm ölesözésére.



A PÁSZTORI MISSZIÓ SZEMPONTJAI 

1. A munkatér szempontjai

a) A családgondozás elsősorban és lényegében igehirdetés által tör
ténik. Magában a gyülekezeti igehirdetésben is rendszeresen és állan
dóan kell foglalkozni a keresztyén család dogmatikai, etikai és pász
tori problémáival. Ezenkívül azonban a pásztori igehirdetés állandó 
munkaterévé kell tenni a családokat magukat. Mint már említettük, 
a lelkipásztor törekvése az, hogy a családot vérségi és érdek-kötelék
ből lelki közösségé, hit- és szeretetközösséggé nevelje át. Ezért a. pász
tori misszió nélkülözhetetlen munkatere a családi áhitat. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a családi áhítat nem azonos a családi istentisztelet
tel, melyről később beszélünk. Itt arról van szó, hogy pásztori mun
kánkkal ráneveljük a. családokat a saját körükben, maguk áltál vég
zett házi áhítatok gyakorlására. Ezek az áhítatok naponta reggel és 
este, továbbá a család életének nagy eseményei és fordulói alkalmá
val arra szolgálnak, hogy a családtagok zsoltáréneklés, igeolvasás, 
esetleg rövid elmélkedés és közös imádság által életüket Isten Igéjének 
mértéke alá állítsák s ebből nyerjenek bünbánatot, erőt. vigasztalást.

A családi áhítat eddig is hangoztatott követelnieng volt és fel
újításánál régi kegyes hagyományokra hivatkozhatunk. Nem szabad 
azonban elfelednünk, hogy a követelmény puszta Hangoztatása igen 
sok olyan körülményt hagy figyelmen kívül, ami a megváltozott idők
ben nagyon fontos és hogy a hangoztatás magában véve néni pásztori 
munka. A hagyománnyal is úgy állunk, hogy az, mai értelmű pász
tori átminősítés nélkül értéktelen, söl sokszor veszedelmes is volna. 
Gondoljunk csupán arra az egy tényre, hogy a gyülekezet családfői 
között alig akad, általánosságban, olyan, aki családi áhítat vezetésére 
alkalmas volna, a Szentírás tárgyi ismeretének hiánya miatt. Ehhez 
csatlakozik a hitvallásos öntudatban való szegénység és bizonytalan
ság is. nem beszélve egyebekről. Ilyen körülmények között nem ok
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nélküli az aggodalom, hogy a családi áhítat könnyen szektáskodásra 
vagy az Ige sekélyes és önkényes értelmezésére vezethet, esetleg ter
méketlen formasággá silányodik.

A családi áhítatokra ezért nevelni és szoktatni kell a gyülekezet 
tagjait. Ez a pásztori munka feladata. Leghelyesebb, ha a lelkipász
tor először a presbitériummal tart áhítatokat és a presbitereket ne
veli rá ilyeneknek családjuk körében való tartására. Azután terjesz
kedik ki másokra is. Azok számára, akik családi áhítatok tartását be 
akarják vezetni otthonukba, a lelkipásztor időszakokra tervet készít, 
melyben a bibliai lekciók és énekek valamely alapgondolat, vagy gon
dolatkör szerint napról-napra ki vannak jelölve. Helyes, hogy a 
családfők kezébe adott tervben az egész áhítat sorrendje, továbbá a 
kijelölt bibliai lekcióhoz csatolt rövid elmélkedés is benne foglaltas
sák. Ajánlhat és használtathat a lelkipásztor alkalmas családi ima
könyveket, bibliai vezérfonalakat, leszakítós bibliai naptárakat is. Ne 
szűnjön meg arra hatni, hogy a családoknak legyen Bibliája, énekes
könyve, útmutatója. Maga is készíthet számukra elmélkedéseket, imád
ságokat. A gyülekezeti missziói alakulatokban nagy gondot kell for
dítania arra, hogy gyermekek, ifjak és felnőttek minél alaposabb bib
liai ismeretre tegyenek szert és hogy a hitvallásokat megtanulják és 
megértsék. Az a eél, hogy a református keresztyén családok nélkülöz
hetetlen életfeltételévé legyen az öntudatos, önkéntes, teológiailag 
is biztos és lelkileg gyümölcsöző családi áhítatok gyakorlása, csak 
egy ilyen alapos, kitartó, személyes és állandó nevelői munka által 
remélhető megvalósultnak. A nevelés és szoktatás mellett a lelkipász
tor komoly kötelessége az is, hogy a folyamatban levő családi áhíta
tokat pásztorilag irányítsa, tanácsolja, felügyelje, maga is figyelmez
tesse híveit Isten ujj mut atásaira az életükben.

Mindez csakis a lelkipásztor családlátogatásaiból indulhat ki és 
táplálkozhatni, Ezeket a lelkipásztor megállapított rend szerint, ese
tenként a presbitérium tagjaival, néha pedig egyedül maga végzi. 
Természetesen a látogatás idejét az illető családdal egyetértésben 
kell megállapítania. A  családlátogatás pásztori misszió és nem kör
nyezettanulmány. A környezettanulmányra külön alkalmak szolgál
nak és mindig a konkrété felmerült szükség esetén. A  pásztori láto
gatásnál élénken kell vigyáznunk arra, hogy formaságokkal bizalmat
lanná ne tegyük a lelkeket. Feljegyzéseket, statisztikai ív-kitöltése
ket ilyenkor ne csináljunk. De mindent jól figyeljünk meg és bölcs 
beszélgetés közben jöjjünk tisztába mindazzal, ami a család életében 
jó  vagy rossz, lehetőség vagy akadály és e szerint tanácsoljunk, irá-



nyítsunk, vigasztal,fiúik, segítsünk. Áltálában fordítson gondot a 
lelkipásztor arra, hogy látogatásai a szülök iránti tiszteletet, a gyer
mekekért való felelősséget, a testvérek közötti egyetértést és a házas
ság útján a családba kapcsolódó új családtagoknak keresztyén lelki 
betagolódását szolgálják. Nagyon helyes, ha a lelkipásztor a családi 
élettel kapcsolatos társadalmi mozgalmakat, ünnepeket, mint pl. az 
anyák napját, evangéliumivá és egyházivá teszi s felhasználja család
védelmi munkájában. Nálunk nagy fontossága van a szór vány beli, 
tanyai családgondozásnak, mert ezekben az esetekben a családi ház 
a templomot is pótolja. Itt a családi áhítatoknak is tervszerűbbeknek, 
gazdagabb tartalmúaknak kell lenniük s a lelkipásztornak gondoskod
nia kell a megfelelő útmutató és építő iratok terjesztéséről, vidéken
ként különös tekintettel a felekezeti helyzetre, a szekta veszedelmére 
vagy más akut szempontokra.

b) A  szomszédság, utca, körzet, falu- vagy városrész gondozása 
nemcsak azért szükséges, hogy a lelkek pásztóriása intenzívebb legyen, 
hanem azért is, mert a gyülekezeten belül ezek a térbeli adottságok 
bizonyos tagolódásokat és elkülönüléseket idéznek elő, melyek elha
nyagolásuk esetén a gyülekezet lelki egységét megbontják, viszont 
helyes gondozással nem egy értékes indíttatás alkalmává lehetnek.

Mélyen az emberi természetben gyökerezik az a törekvés, hogy 
legközelebbi környezetével külön közösséget alkosson, saját célokat 
■szolgáljon. A „lokálpatriotizmus“ a szomszédsággal, utcával kezdődik. 
Ezzel együttjár a vetélkedés és ellenségeskedés kísértése is alvég és 
felvég, belváros és külváros, utca és utca, szomszédság és szomszéd
ság között. Természetesen ebbe beleszól a foglalkozás, hivatal, társa
dalmi és anyagi helyzet szerint való csoportosulás is. Vannak továbbá 
alkalmi csoportosulások is. mint pl. a nyaralók. Típust alkotnak az 
elkülönzök. magánosak is, akik nem szeretik a térszerinti közössége
ket. A lelkipásztor ezeknél a térbeli szempontoknál mindig a gyüle
kezet egységét és a sajátosságoknak a gyülekezeti munka egészébe 
való értékes beiktatását tartja szem előtt és azért dolgozik.

Természetesen egyedül mindent nem végezhet, azonban azt, ami 
lényeges, mégis egyedül neki kell elvégeznie, lévén a lelkigondózás 
személyes munka. Ha tehát, munkatársakat vesz is maga mellé lelkész
társai, a presbiterek, diakónusok, egyháztagok közül, akkor is elő
készítő órákon beszélje meg velük a feladatokat, ismertesse a térbeli 
típusokat, magyarázza meg a módszereket és biztosítsa az egész munka 
egyöntetűségét. Ugyancsak tartson velük beszámoló órákat is, melye
ken a végzetteket számbaveszi. a hibákra rámutat, a tanulságokat le-
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vonja, az új irányítást megadja. Munkatársait egyébként úgy ossza 
be, hogy mindenüvé azok menjenek, akik az illető tagolódáshoz lel
kileg legjobban hozzáférhetnek. A  lelkipásztor ez irányító és ellenőrző 
munkáján túl is állandóan vegyen személyesen részt a munkában s 
maga mindig odamenjeu, ahol a munkatársnak segítségére van szük
sége. Normális kiterjedésű gyülekezetben egy év alatt minden tago
lódús lelki gondozásában megfordulhat.

2, Az életkor szempontjai
*

a) A  gyermekek lelkigondozásának kérdése lényegében még 
megoldatlan. Mindjárt tegyük hozzá, hogy nem is esik az ifjúság- 
vágy a felnőttek lelkigondozásával egy mérték alá. A  gyermek, tizen
kettedik életévéig sokkal inkább a családi és iskolai nevelés, mint a 
személyes lelkipásztori gondozás tárgya. Egyházi szempontból is in
kább a közösségi, missziói forma: a vasárnapi iskola jön számításba 
a gyermekekre nézve s a lelkipásztor közvetlen kapcsolatát ebben az 
életkorban a család, az iskola, a gyermekmisszió nagyrészt pótolni is 
tudja, illetve közvetíti. Magának az iskolai és gyermekmissziói mun
kának is meg vannak a pásztori vonásai és vonatkozásai, de inkább 
a közösségi jelleg a döntő ezekben is, mint az egyéni. Speciális lelki
gondozásra a gyermekek közt inkább a kivételesek alkalmasak és 
szorulnak reá, úgy jó, mint rossz irányú különlegességükkel.

A személyes értelemben vett, tehát tulajdonképpeni lelkigondo
zásra az egyéni lélek csak fokozatosan érik meg, addig rendszerint 
csak olyan kérdései merülnek fel, melyek a közösségi formákban jobban 
megválaszolhatók és elintézhetők. A lel ki gondozás feltétele ugyanis 
a lélek Istennel való szembenállásának felelősségteljes szituációja, 
mely a gyermekeknél csak kivételképpen, az ú. n. koraérés eseteiben 
bukkan fel. A gyermckpásztoráció problémája tehát elsősorban azál
tal tisztázandó, hogy a személyes felelősség képességének és átélésé
nek megléte tekintendő annak a kiinduló pontnak, ahonnan a volta
képpeni lelkigondozás kezdődhetik. Ez az elhatárolás felettébb szük
séges már azért is, mert mellőzése a missziói tevékenységek Összezava
rására ad okot.

Lelkigondozásnak kell tekintenünk a gycrmekistentissteletet. Ez 
nem vallástanítás és nem gyülekezeti gyermekmisszió, hanem litur
gikus formájú pásztoráeió. Miután a 6— 12 éves gyermekek a vasár
napi iskolában állandó gyülekezeti életformába vannak tömörítve,
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nagy kérdés, hogy a gyermekistentisztolet ezen a kereten kívül rend
szeres, vagy alkalmi lelkigondozói forma legyen, sőt, hogy egyáltalá
ban szükséges-e? Közismert felfogás az. amely azzal igyekszik indo
kolni a gyermekistentiszteletek szükségességét, hogy minél korábban 
kell hozzászoktatni a gyermeket a templomhoz, kultuszhoz, gyüleke
zethez. Kitekintve attól, hogy ez az érv az ellenkezőre alkalmas, t. i. 
a külön gyermekistentiszteletek mellőzésére, mivel a szoktatás egye
nesen a felnőttek istentiszteleteire való vezénylést javallja, ami pe
dig tapasztalás szerint többet áll, mini használ, egy sokkal fontosabb 
kérdés merül fel ezzel a nyilván másodrangú szükséglettel szemben. 
Ez a kérdés pedig így hangzik: nem éppen az a fontos, hogy a temp
lom, a kultusz, a gyülekezet titok, várakozás, reménység és ígéret le
gyen a gyermek számára? A felnőttek gyülekezetében való terméket
len unatkozása kétségtelenül előre lerontja a majd bekövetkező önálló 
betagolódás lelki értékét s ezzel szemben a szoktatás haszna nem ad 
ellenértéket, Viszont kérdéses marad, hogy a felnőttekétől elválasz
tott állandó és rendszeres gyermekistentisztelet nem túlterhelése-e a 
gyermeki léleknek s gyakorlatilag kmhető-e?

Felfogásunk szerint vannak egyes ünnepélyes esetek, mikor a 
gyermekek a felnőttek istentiszteletén résztvehetnek és ez rájuk nézve 
is gyümölcsöző. Továbbá a hétköznap reggeli istentiszteletek majd
nem mindenütt felhasználhatók arra, hogy tanulás előtti gyermek
istentiszteletekként végezzük. Ezektől eltekintve azonban a gyermek- 
istentisztelet vsak alkalmi mód lehet, a  gyermekinisszió állandó és 
rendszeres munkája mellett. A vasárnapi iskolai összejövetelen túl 
még egy istentisztelet tartása, minden egyébtől eltekintve, olyan lelki 
és szellemi túlterhelést jelentene, ami meg nem engedhető. Azt a szo
kást pedig, hogy a kettő felváltva történjék, a gyermekmisszió szem
pontjából tartjuk helytelennek és károsnak. A gyermekistentisztelet 
alkalmi pásztoráéin, de az alkalmak maguk rendszeresítlietök. Egy 
tanéven belül például tartható gyermekistentisztelet az iskolai év 
megnyitásakor, vakációk előtt és után, reformáció ünnepén, anyák 
napján, iskolai évzárókor. Ezekhez esetleg járulhat még egy-két 
helyi alkalom is. A nagy ünnepeket áhítattal bevezetett ünnepélyek 
a vasárnapi iskolában hatékonyabbá "teszik, mint a felnőttek isten- 
tiszteletén való részvétel.

A  gyermek istentiszteletnek rövidehbnek kell lennie, mint a fel
nőttek gyülekezeti istentiszteletének, azonban mégis teljes liturgiájá
nak, Mint istentiszteletnek, a célja csakis azzal azonos lehet s mint 
a bűnös találkozása a Kegyelemmel, megrendülést, áhítatot, imádatot
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keltő, tehát ne pedagógiai legyen a szónak iskolás értelmében. Az ige- 
hirdető pásztorilag használja fel benne és világítsa meg a gyerme
kekkel való érintkezésből leszűrt igazságokat. Ezáltal teszi a gyermek- 
istentiszteletet lelki gondozássá.

b) Az ifjúság leikigondozásáva nézve ismét nagyon fontos, hogy 
ezt a munkát megkülönböztessük a közösségi, gyülekezeti tagozatban 
folyó ifjúsági missziótól, mellyel a gyülekezeti misszió körében 
fogunk foglalkozni. 'Itt kizárólag az a kérdés, mennyiben tárgya a 
serdülő és az ifjú  a lelkipásztor személyes lelkigondozásának?

Kétségtelenül ez a legnehezebb területe a lelki gondozásnak, mert 
az ifjú lélek a felelős személyiség kialakulásának kiizdelmi időszaká
ban él, melyben mindaz, amivé ő lesz, döntés elé kerül, lényegében 
el is dől, de végleges, teljes öntudatossággal még nem szilárdul meg.

Ezért az if júság, bár nem olyan mértékben, mint a gyermek, de 
részben mégis a nevelés, az iskola, a közösség formái közt él és vezet
hető inkább, mint személy szerint, A családi fegyelemből való kinövés 
és ezzel együtt az ellentét, továbbá, a szexuális érés azok az életkorbeli 
jelenségek, melyek nagyon lelkiismeretes és gondos pásztorlást kíván
nak, azonban ezt a lelkipásztor részben családvédelmi munkájában, 
részben az ifjúsági misszió irányításában és csak részben személyes 
pasztorációja útján gyakorolhatja.

A személyekkel való megismerkedés, foglalkozás a. közösségi for
mák közt fokozatosan halad előre és óvatosan mélyül el, míg tisztába 
jön a lelkipásztor az ifjak személyiségével, egyéni kérdéseivel, lmjai
val, vágyaival, törekvéseivel.

Az ifjúsági istentiszteletre nézve ugyanazok az alapelvek érvé
nyesek. mint a gyennekistentiszteletre nézve, a eélt illetőleg. A mód 
és az alkalom azonban változik. Ifjúsági istentiszteletre csak az isko
lai ifjúságnak van szüksége és főleg az ifjúkort érintő alkalmakkor. 
A  konfirmált ifjúság azonban mér a gyülekezet lelki szempontból 
felnőtt tagozatává, az ifjak felnőtt tagokká lettek, tellát részvételük 
csakis a gyülekezeti istentiszteleten helyénvaló.

Az ifjúság személyes lelki gondozásának legfontosabb alkalma 
a konfirmációi előkészítés. Ila, ami feltétlenül kívánatos, az iskolai 
vallástanításban a hitvallás már részleteiben ismertté lett, akkor a 
konfirmációra való előkészítés nem fog kimerülni a káté betanításában. 
Különben is nem vizsgára készítünk elő és nem néhány hónap alatt 
kellene ezt a pásztori missziót elvégezni. Helyesnek azt kell tarta
nunk, ha- a konfirmációi előkészítés két éven át folyik és a gyülcke-
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zeti élet minden ágában való főpróbának, életpróbának, minősítjük 
s a szerint is gyakoroljuk. Ennyi idő alatt és ilyen szempontból hasz
nálva ezt az időt, a lelkipásztor valamennyi konfirmálandót alaposan 
megismerheti, személyes kérdéseiket feltárhatja és rávezetheti őket 
a z o k  evangéliumi megoldására. Bevezetheti őket a keresztyén élet 
önálló gyakorlásába és irányítást adhat további, felelős életükre.

A konfirmáló ifjú gyülekezet a szent idő elkülönített, kiemelt 
légkörében és keretében, sűrített és tervszerű alkalmaiban él és a 
lelkipásztornak ezt a szent időt és közösséget feledhetetlenné keli 
tenni az ifjak számára. Az a népies, pogány felfogás, hogy a kon
firmációi előkészítés ideje utolsó alkalom a „felszabadítást“ megelőző 
fegyelmezésre és hogy ekkor kell feledhetetlenné tenni a pálcát, 
semmiképpen nem helyes. Ezt a lelkipásztornak meg kell törnie és 
hatálytalanítania.. Ellenkezőleg: ez az idő a hősies elszánásók, a tiszta 
evangéliumi szeretet csúcsain való járás nagy alkalma. Ezért a lelki- 
pásztornak tervszerűen, személy szerint kell rávezetnie az ifjú  lelke
ket tanításban, beszélgetésben, próbákban, gyakorlatokban a keresz
tyén jellem értékeire, a családi élet evangéliumi látására és tiszteletére, 
a tiszta élet pótolhatatlan erőinek megismerésére, a gyülekezeti kö
zösség, sáfárság, szolgálat kegyelmi ajándékainak kívánására és az 
egymás közötti szent barátság kialakítására.

Mindezeknek itt a személyi oldala a fontos, mert közösségi oldala 
az ifjúsági misszióban domborodik ki.

A  konfirmált ifjúság lelkigondozásához a hátteret és a kereteket 
szintén a közösségi formák adják meg, melyekben a lelkipásztornak 
a személyes pasztoráeiót kell végeznie. Egyházi szempontból a kon- 
üreláció utáni időszak a legkritikusabb, mert ekkor az ifjúság élete 
a legkötetlenebb és a legszabadosafeb. Viszont éppen ezért van fel 
sem becsülhető jelentősége annak, ha a lelkipásztor személyesen meg 
tudja közelíteni és kézben tudja tartani az ifjakat, akik az önálló 
életre való átmenet, különösen falun pedig a családalapításra való 
készület idejét élik.

Itt van a helye és ideje a duhaj ködások, vadházasságok, vegyes 
házasságok, rcverzálisok, másfelől a hitbeli, világnézeti- és szociális 
tévelygések rettentő kísértései megelőzésének. Kétségtelen, hogy 
mindezek ellen a missziói közösség ad legjobb fegyverekét, azonban 
az ifjúsággal való személyes lelkipásztori foglalkozást semmi sem 
pótolhatja.

A  lelkigondozás kiváló alkalma a pályaválasztás kritikus idő
pontja. A lelkipásztor gondos, lelkiismeretes szeretettel igyekezzék
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az ifjút tanácsolni abban az irányban, hogy a lelki és etikai szem
pontok legyenek döntők ebben a nagy lépésében.

A  vegyes házasság dolgában megelőző lelkigondozást kell végezni. 
Egyrészt állandó hitbeli felvilágosítással mutatni rá annak vesze
delmeire, a közönyre, az ellentétekre, másrészt a lelkipásztor és fele
sége együttes munkájával arra hatni, hogy református ifjak és 
leányok ismerkedjenek össze, lehetőleg az ifjúsági munka közösségé
ben és innen jöjjenek létre az evangéliumi szellemű tiszta házasságok. 
A  reverzálisra nézve egyedül feddhetetlen álláspont az adás és vevés 
ellen egyformán szólam és dolgozni.

Ne feledjük el, hogy mindezek az ifjúság kérdései, az ifjúkor
ban kell megoldásukat lehetővé tenni, mert később már minden kísér
let hiábavaló.

c) A  felnőttek lelkigondozásában, —  szintén eltekintve a közös
ségi munkától, mellyel később foglalkozunk —  már a kialakult em
beri személyiséggel állunk szemben. Itt esetekre szóló tanácsokat 
adnunk nem lehet, mert a kazuisztíka kimeríthetetlen és mégis re
latív. Ellenben meg lehet adni a lelkigondozásnak azokat a vezető 
szempont jait. melyek minden adott esetben irányadók a lelkipásztorra 
nézve.

A kialakult emberi személyiségeken a lelkipásztor akkor végez 
igazi lelkigondozói munkát, ha Isten Igéjének szolgálatában minden 
adott esetben, alkalomszerüleg a bűn tragikus szakadékét tárja fel 
a lélek előtt, mely közéje és Isten közé került. Ebből kiindulva mutat 
rá aztán a Kegyelemre, amely „elég“ nekünk, a hídra, melyet Isten 
vert hozzánk Krisztus megváltó szcrctetcben és a Szentlélek aján
dékaira, melyekkel az adott esetben így vagy úgy kell sáfárkodnunk.

A lelkigondozás általános célja az, hogy a felnőtteket nemük 
szerint alkalmassá tegye az Egyház életében való öntudatos rész
vételre.

Egyik legégetőbb problémánk a férfi egyházi életének tevékennyé 
tétele, tájjá minősítése. Ivenyérkeresö, önálló férfi a legújabb időkig 
alig vállalt és töltött be tényleges, lelki értelmű szerepet az Egyház
ban. A férfiakat az élet minden más területén sokkal nagyobb szám
ban és aktivitásban találjuk meg, mint az egyházi életben. Rendsze
rint azzal védekeznek, hogy az élet gondjai elvonják őket a lelki 
élettől.

Néhány ezer férfi természetesen „hivatalos“ részese az egyházi 
közéletnek, mint presbiter, gondnok, tisztviselő. Ez a hivatalos rész
vétel azonban sokkal többet, hozott be az Egyházba az élet harcából.
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a világ szelleméből, mint amennyi evangéliumot vitt ki az Egyházból 
a világba.

Még ma is ritkaság, hogy férfiak az Egyház ügyeinek intézésébe 
lelki szempontokat vigyenek bele s úgyszólván kizárólag gazdasági és 
jogi, esetenként pedig politikai érdeklődéssel vesznek részt azokban.

Minthogy a gazdasági és jogi tevékenységek az Egyház külső 
védelmének nélkülözhetetlen eszközei, tehát szükség van rájuk és 
távolról sem akarjuk ezeket kirekeszteni az Egyház életéből. A  kifo
gás abban van, hogy ezeknek a tevékenységeknek elvei és célkitűzései 
sem evangéliumiak s ezért találkozunk igen gyakran azzal a szomorú 
jelenséggel, hogy a férfiak egyházi szereplése személyi harcokban 
merül ki, főleg az egyházi vezetés elleni pártalakításokban és lelkész- 
választási korteshad jár átokban.

Egyházunk ősi tradíciója a férfit az Egyház védőjévé tette. Ezt 
a védelmet, igen sokszor jogi és gazdasági módon kellett és lehetett 
csak gyakorolni. Ha pedig ezeket a fegyvereket is világias felfogás
sal használták, amint igen gyakran tették, akkor szükségképpen kel
lett odajutnunk, hogy a férfiak még ebben a tekintetben is gyengén 
gondoskodtak az Egyházról. Az áldoeatosság lelke nélkül, sőt annak 
ellenére, hitbeli alap hiányában még ez a külsőleges védelmi munka 
is elsorvad.

Ennek a lelki hiányosságnak lett- a következménye az is, hogy 
a református férfi közéleti és társadalmi súlya jelentéktelenné vált. 
Ezt a súlyt sokáig egy hamis liberalizmus hangoztatásával akarta 
férfitársadalmunk pótolni. Türelmessége azonban bitbe] i közönyt, 
lelki lustaságot és széthullást takart.

A  férfiak lelkigondozásának azért, az egyes esetek konkrétuma 
mögött és felett elsősorban arra kell irányulnia, hogy megrázóan 
ráébressze a lelket a református férfi életének belső megüresedésérc. 
Hogy nincsenek lelki kérdései, vagy ha varrnak, azok szinte kétségbe- 
ejtöen reménytelenek, annak oka az és erre kell ráébrednie, hogy 
nincs olyan lelki kép, típus, amelyben a magyar református férfira 
rá lehessen ismerni és amely olyan lelki kincset rejtene, amiért ö az 
életét kész volna odaadni. A református férfi elveszett a tömegben, 
nincs jele, ami kiemelje belőle. Ha a lelket sikerül erre a szomorú 
valóságra, felrázni, akkor a lelkipásztornak arra kell rámutatnia, 
hogy volna és van ilyen kincs, kép és jel, mert van egy gazdag lelki 
örökség, mely hitvalló, atyáitól szállott reá s melyet nem mellőznie 
és tékozolnia, nem titkolnia és szégyenlenie kell, hanem büszke ön
tudattal, Isten iránti hálás alázattal érvényesítenie. Ha a református
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férfi igazán az volna, amit ez a név jelent, mindenki könnyen és 
világosan számolhatna vele, csak leszámolnia volna nehéz. Azért nincs 
egység és erő az Egyházban, mert a férfiakat nem a hit és felelősség- 
teljes szolgálat lelke kapcsolja hozzá, hanem a világi szempontok 
és érdekek szaggatják széjjel.

A lelkipásztornak arra kell tehál irányítania a férfi lelkét, hogy 
ö is lehet keresztyén és Jegyen is az, ne szégyelje, hanem vállalja, 
mint a legférfiasabb, leghősiesebb életcélt. Föl kell az igehirdetés és 
evangelizáció által kelteni a férfi lelkében a közöny és a gyáva szín- 
telenség férfias gyűlöletét. Égető kíváncsiságot kell ébreszteni benne 
a református hit, világnézet és életfelfogás lényege iránt, meg kell 
győzni a felől, hogy reformátusnak lenni nem meddő tiltakozást jelent 
minden ellen, hanem még a lelkiismeret tiltakozásában is pozitív köve
telést az evangéliumért, az élet minden viszonylatában.

A  lelkipásztor a Krisztus szánakozásával lássa meg az életnek 
azt az ürességét és unalmát, mely a református férfit annyira gyötri 
és értéktelen, pusztító szenvedélyekbe kergeti. Föl kell ez ellen kínál
nia az egyetlen orvosságot: a szeretet munkáiban való részvételt, 
elmcriilést. Végre azt kell megbizonyítania, hogy a férfi keresztyén- 
sége mindenestől gyakorlati dolog és a leggyakorlatibb ember életét 
is teljesen betöltő, mert nem bizonyos egyházi ceremóniák, szokások, 
magatartás ruháját jelenti, hanem mindenkinek saját élethivatása, 
foglalkozása evangéliumi lélekkel, céllal való betöltését.

Ezeket az alapvető igazságokat kell a lelkipásztornak a férfiak 
adott lelki gondozási eseteiben megfelelő alkalmazással érvényesítenie 
s ezáltal remélhető, hogy Egyházunk férfinemzedéke hitében és éle
tében egészségesen megújul s betölti történelmi és istenfiúi hivatását 
az emberválság e legsötétebb idejébeu, mely az erőszakos doktorok 
minden kuruzslása dacára, sőt éppen azért nem nélkülözheti a refor
mátus férfi Krisztusba gyökerezett, rendíthetetlen típusát.

Az Egyházat azonban Krisztus nemcsak a férfiak számára alapí
totta, hanem a nők számára is. Ezért a lelkigondozásban „nincs férfi 
és asszony“ , azaz nincs köztük különbség, a lelkipásztor a nők lelki
gondozásában is sajátos feladatokkal áll szemben.

Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a nők, leikében élén
kebben él a lelkigondozásra szorultság érzése, mint a férfiakéban s 
hogy könnyebben és gyakrabban is fordulnak a lelkipásztorhoz 
tanácsért, vigasztalásért. Viszont ezzel együtt jár az is, hogy mértékük 
sokkal ingadozóbb, ú. n. lelki kérdéseik sokszor csak szeszélyek és 
tendenciájuk gyakran zavaros, nem tiszta. Különösen óvakodnia kell
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a lelkipásztornak a nőkkel való foglalkozásában a romantika és a 
szentiment álizmus hamis szempontjaitól, valamint a női érzékenység 
oly sokszor önző álsebeitől.

A  nők egészséges lelkigondozásának titka az, hogy egyéni kér
déseiket, bánatukat, sérelmeiket az Egyház közösségére, a szeretet 
munkáira való irányítással kell megoldani, orvosolni.

Föl kell bennük is ébreszteni azt a keresztyéni öntudatot, hogy 
az Egyház félkarú, béna és pangó addig, amíg a református nő nem 
lesz aktív tagja. A  múltban, mint fényes kivételek, nagy református 
asszonyt lelkek tevékenykedtek az Egyházban. Ezt a kivételességet 
ma általánossá kell tenni. Sohase felejtsük cl méltányolni asszonyaink 
mindennapi csendes, munkás hitét, családjuk keresztyéni gondvise
lését, gyermekeik hűséges nevelését, azonban erőteljesen ösztönözzük 
őket arra, hogy ezen a szent és áldott életen túl van még mai, aktuális 
feladatuk is az Egyházban. Vannak ugyanis egyházi munkák, melye
ket a nő jobban meg tud dolgozni, mint a férfi, sőt olyanok is, melye
ket egyedül csak nő tud igazán véghez vinni.

Ilyenek elsősorban a szeretetmunkák hűséges, következetes meg
valósításai. De kétségtelen az is, hogy a társadalmi korlátoknak az 
Egyház életében való lerontására a női lélek tud a legtöbbet és leg
eredményesebben munkálni, A nők, minthogy leginkább ők tették 
azzá, leghatékonyabban küzdhetnek is a  társadalmi jótékonykodás 
szórakozási jellege ellen, hogy e helyett Öncélú szereteítevékenységet 
gyakoroljanak. A nemzeti, kulturális és szociális munkába a nők 
vihetnek legtöbbet az evangéliumi hit megszentelő leikéből. < >k alkal
masak arra, hogy az Egyház missziói munkáiba, a kicsinyekhez való 
lehajlás által a nagylelkűség krisztusi szellemét oltsák bele és meg 
akadályozzák annak elgépiesedéséf, intézményszerü megmerevedését. 
Ezek adják az asszony dicsőségét az Egyházban és a lelkipásztor, 
ha a nők lelkigondozásában ezekre figyelmeztet, buzdít, bír reá és 
vezet el lelkeket, pásztori missziójának legáldottabh gyümölcseit 
érleli.

3. Társadalmi szempontok

Az Egyháznak a társadalmi kérdésekkel szemben elfoglalt álta
lános elvi álláspontját a bevezető részben ismertettük. Ennek alkal
mazása érvényesül a lelki gondozásban.

A lelkipásztornak a társadalmi osztályokkal szemben való maga
tartása a lelkigondozásban is csak ahhoz igazodhatik, hogy az Egy-
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ház nem ismeri és kizárja magából az osztály harcot, előtte minden 
gyermeke ugyanazon ítélet alatt áll és ugyanazon Kegyelem elhívott ja.

Az osztály, melynek az egyháztag világbeli állapota szerint tagja, 
a lelkigondozás szempontjából olyan külső adottságot jelent, amely
nek előítéletei, kísértései, bánéi vannak. Ezeket kell a lelkipásztornak 
esetenként megvilágítania és leküzdésükben a léleknek segítségére 
sietnie az Igével. Viszont az osztály lehetőségeket is jelent, melyekei 
evangéliumi módon kell felhasználni s ezekre is rá kell az Igével vilá
gítania és érvényesítésükre hatnia. Az egyesekkel szemben, osztály- 
szempontból, a lelkipásztor magatartása ugyanaz, mert ő csak a tel
kekhez szól.

A nép fiaival szemben, mint azt már fejtegettük, a lelkipásztor 
ne az iskolázottság hiányát és a külső formák csiszoltságát nézze, 
liánom ezek pásztori pótlása mellett a halhatatlan lelket figyelje és 
gondozza. Tartsa számon a népiség adott lelki akadályait, a íöldhöz- 
tapadtságot, a kicsinyes önzést, a fösvénységre való hajlamot, az el
zárkózást, az öntudat lanságot és ezek ellen nevelői türelemmel és 
gyöngédséggel küzdjön, de használja fel a lélek segítségére a népiség 
nagy lelki lehetőségeit is: az Istenhez való közelséget, az időtlen 
életformáknak az örökkévalóságra utaló vonásait, az egyszerű élet
mód lelki nagyságra alkalmas voltát, a „falusi csodának'1, Jézus Krisz
tusnak bensőségesebb megértésére nyújtott kegyelmi ajándékokat.

A munkásosztálynál tartsa szem előtt, hogy ez világnézeti elő
ítéletekben szenved, amelyből társadalmi ellenségeskedés származik. 
A munka síélek akadályai: a kizsákmányolt ság mániája, a tőkés gyü- 
lölésc, a munkátlan gazdagság irigylése, a bérnek a munka felett 
való értékelése. A  nagy lehetőség viszont a munkában rejlő érték 
megbecsülése a bér felett. A lelkipásztornak a munka becsületéért 
kell küzdenie a munkás lelkében. Arra kell irányítania őket, hogy 
amíg a „bér“ uralja gondolkozásukat, addig a munka elégtelennek 
érzett ellenértékét könnyen elszórják és bánatukat pusztító szenve
délyekbe ölik. De ha a munkáért dolgoznak, igyekezni fognak annak 
eredményéből maguk teremteni maguknak tartósabb anyagi és lelki 
exisztenciát s így a megbecsült munka a megnövekedett bccsülésben 
fog kamatozni nekik.

A  kézművesség, kisipar, kiskereskedelem körében rá kell mutatni 
a nagy evangéliumi értéket hordozó apostoli szabályra: ,,Becsületbeli 
dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitok
nak utána lássatok és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként 
rendeltük néktek.“ (I. Thess. 4. r. 11. v.) A „kis autonómia“ , a műn-
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kálkodó élet „autarehiája“ a keresztyén jellem igazi iskolája és 
melegágya és az Egyháznak is egyik legerősebb oszlopa, azért ennek 
értékére a lelkipásztor sohase mulassza el rámutatni.

Általában a máról-holnapra élés pusztító betegségével szemben a 
lelkipásztor erőteljesen vegye fel a harcot s hasson oda, hogy hívei 
a kiesi és szerény, de független exisztencia lelki áldásait tudják meg
becsülni és azokhoz ragaszkodni. Az otthon, az élet biztonsága a 
lelkiség elmélyítésének pótolhatatlan feltétele.

Viszont, az evangélium állandó intelme szerint, mindig figyel
meztesse a lelkipásztor híveit a pénz veszedelmeire, az istenné tett 
Mariimon végzetes zsarnokságára. Mutasson rá Krisztus tanítása sze
rint arra a nagy keresztyén tudományra, hogy a Mammont Isten színe 
előtt javunkra tanúskodó baráttá kell tennünk azáltal, hogy Krisztus 
ügyének szolgájává tesszük. (Lukács ev. 16. r, 1— Ifi. v.) Végre igen 
fontos a lelkipásztor magatartása és lelki munkája a társadalom által 
kivetett, vagy általában a társadalom osztályain kívülmaradt lelkek
kel szemben. Alázatosan és imádkozva nézzen ebben a körben Krisz
tusra, a nagylelkűség és bátorság hősére s kérjen Lelket és erőt, hogy 
tanúja lehessen a Kegyelemnek ebben a veszedelmes Örvényben való 
tiszta forgolódásában is.

4. Munkatársi szempontok

Már szülöttünk a lelkipásztornak lelkipásztor-társai közt való 
életéről. Itt emeljük ki még azt, hogy lelkésztársain túl pásztora 
tartozik lenni presbiter-társainak, tanító, diakónus,, tisztviselő és 
egyházi ulkalmazott-tesivéveinek is.

Fődolog az, hogy az ezekkel való lelki foglalkozást tényleg, rend
szeresen gyakorolja és az sohase legyen hivatalos formasággá, vagy 
unalmas robottá. Sohase felejtse el, hogy ezek a munkatársak azáltal, 
hogy az Egyház munkásai, még fokozottabb mértékben Kegyelemre 
szorult lelkek, vele együtt. A munkatársak csendes órái, bibliaköre, 
látogatása, megbeszélései, egyéni nehézségeik között különös gonddal 
való támogatása a lelkipásztor legszentebb kötelessége és legáldottabb 
munkája.

A „belső emberek“  ne képezzenek elzárt és kiemelt kört, de 
alkossanak baráti közösséget. Különös gonddal kell ápolni a barát
ságot családjaik között. Ha e családok között öntudatos szeret etközös- 
ség van, életük belső megegyezése a gyülekezet egészséges életének 
magnóit, mintáját alkothatja.



-M iO Y E D IK  FEJEZET

A  PÁSZTORI MISSZIÓ MÓDJAI 

1. Evangélizáció,

a) Evangélizáció alatt értjük legtágabb értelemben a kultuszon 
kívüli igehirdetést:, mint pásztori missziói tevékenységei.

Mindjárt megjegyezzük, hogy az evangélizáció tárgyalásából 
itt kikapcsoljuk a Biblia- és irattérjeszt-és, általában az egyházi sajtó 
munkájút, amely ugyan tartalmi szempontból az evangélizáeióhoz 
volna sorozható, mivel azonban intézményes és kollektív munka, 
asért a gyülekezeti misszió körében fogunk vele foglalkozni.

A pásztori missziót ezzel szemben itt is, mint személyes lelki- 
gondozást, tekintjük és így az evangélizációt is személyes bizonyság- 
tevésként fogjuk fel s mint ilyent, tartjuk gyakorlatidénak.

Az evangélizációt: határozottan meg kell különböztetnünk a kul
tikus gyülekezeti igehirdetéstől, először is a formája miatt, amely 
szabad, kötetlen, nem textusmagyarázat és nem előírt szertartás kere
tében folyik le. Bninner szavai szerint nem a Bibliából indt.d ki, de 
a Bibliához vezet.

Az evangélizáció e szabad formája egyáltalában nem azt jelenti, 
hogy belső rend, szerkezet, logika, szabály nélkül való össze-vissza 
beszéd. Minden ilyen félreértés ellen tiltakoznunk kell. Csupán azt 
akarjuk a szabad forma által hangsúlyozni, hogy a missziói tevé
kenységet nem kötik a gyülekezeti igehirdetés kultikus szabályai és 
formái.

De különbözik az evangélizáció a gyülekezeti igehirdetéstől tar
talmi jellegében is, mert azok a mindennapi adottságok, melyek között 
az egyháztagok élnek, aztevangelizációs igehirdetésben sokkal erőtel
jesebben nyomulnak a beszéd középpontjába, mint a kultikus ige
hirdetésben, ahol az Istennel való találkozás ünnepi ténye körül csak 
alárendelt utalások, illusztrációk lehetnek. Itt éppen a szem élyi körül
mények és kérdések azok, melyek az Ige megvilágítása alá kerülnek.
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Az evangélizációt tehát azok a pásztori fonnák határozzák meg, 
melyek között folytatjuk. Ezek a csendes óra, a családi istentisztelet, 
a bibliakör, az egyházi gyűlések, összejövetelek és ünnepélyek, a szór
ványgondozás, a szekta elleni igehirdetés, a kulturális lelki gondozás, 
a babona elleni küzdelem, a vasárnap megszentelésének propagandája.

b) A  csendes óra mindenekelőtt a lelkipásztor magánáhítata, 
mely nélkül evangelizációs formává nem válhatik A lelkipásztor saját 
életgyakorlatából folyólag állandó léleknevelő munkát folytat gyüle
kezetében a végből, hogy a lelkek rászokjanak a csendes óra tartására. 
Ennek gyakorlatába őket bele kell vezetni és útmutatásokkal támo
gatni. Az evangélizáeió itt arra törekszik, hogy a lelkeket meggyőzze 
a naponkénti magányos áhítat szükségességéről és áldásairól. A csa
ládi állítat igazi termékenységét is a csendes óra biztosítja. Még csa
lódunk legszűkebb és legmoghittebJ) körét is megelőzi Istennel való 
magányos szembeniételünk szüksége. A  lélek teremtettsége hozza ezt 
magával. Létünk mélységeiben, gyökerében egyedül állunk Isten 
Leikével szemben és ennek az egyedüllétnek sem félelmességét, sem 
fenséges áhítatát nem oszthatja meg velünk senki, a hozzánk legköze
lebb álló sem. Tapasztalat bizonyítja, hogy az együtt imádkozó család, 
bibliakör vagy gyülekezet közössége, minden őszintesége esetén sem 
fenntartásnélküli és teljes s még akkor is, ha a lélek kendőzetlen ki
tárolását ezekben a közösségekben metodisztikusan gyakoroljuk, ön
kéntelenül belecsúszik és hozzátapad valami tiltás, mely a lélek ősi 
szeméremérzéséből következik. Ezért a túlságos önkitárást, mohó val
lomásokat nem ok nélkül kíséri az az árnyék, hogy ennek talán az illető 
előtt nem is tudatos, de tényleg belejátszó más ösztöni motívumai is 
vannak. Éppen azért, hogy a- családi és az ennél tágabb evangelizációs 
közösségek a lélek természete által megengedett legnagyobb mértékben 
őszinték és egészségesek lehessenek, kell, bőgj- a lélek Istennel való 
szent magányából érkezzék beléjük. Isten helyeslésével vagy tiltá
sával arra nézve, amit ott nyilvánítani fog. Csakis így lesz biztosítva 
a felől, hogy mások hitbeli építésére, és azok hite általi önépülésre 
nem fog pillanatnyi, ösztöni hatások nemtudatos kényszeréből szólani, 
cselekedni. Természetesen a legtávolabbról sem akarjuk ezzel tagadni 
a hitbeli testvéri közösségek jelentőségét, sőt éppen azoknak gyümöl
csöző voltáért tartjuk nélkülözhetetlennek a csendes óra rendszeres 
megtartását. A  magányos imádkozás Krisztus parancsa: „Te, mikor 
imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkoz
zál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz. 
megfizet néked nyilván.“ (Máté eV. fi. r. fi. v.) Lehet, b.ogv az ima-
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közösségek sürgetői nem ok nélkül hivatkoztak arra, hogy ez a titkos
ság és magányosság sokakat éppen az imádság elhanyagolására indí
tott s ezért is szükség van a közösségekben való bünvallásra, hála
adásra, Önkitárásra. Azonban ez az utóbbi az előbbit nem helyettesít
heti és nem pótolhatja, hanem az elmondottak szerint csakis Krisztus 
e parancsának hűséges végbevitele teheti egészségessé a közösségi 
megnyilatkozásokat. Azért mi Krisztus e parancsában egyenesen a 
csendes óra rendszeres tartásának, mint a magán áhítat helyes formá
jának statuáiását látjuk. E nélkül a közösségi áhítatokra igen köny- 
nyen a Máté ev. 6. r. 5. v.-ben, vagyis a. megelőző versben mondott 
ítélet találhat.

A  lelkipásztor tehát nevelje rá híveit, hogy minden nap, bizonyos 
órában magányosan foglalkozzanak egyéni életüknek, családi és egyéb 
dolgaiknak az imádság és az Ige légkörében való számon vételével. 
Profán hasonlattal élve, ez a mindennapi lelki torna, melynek fel
mérhetetlen jelentősége, fegyelmező és termékenyítő áldásai vannak. 
Református keresztyén lélek számára azonban a csendes óra nem 
lehet csupán megszokott imaformák elmondása, hanem elsősorban 
Isten Igéjének olvasása és a felett való készséges elmélkedés, melyhez 
az Isten előtt kitáruló bűnbánat és a háládatos segedelemkérés imád
sága csatlakozik.

A  lelkipásztor rendszert vihet he hívei csendes óráiba. A minden
napi konkrétumok keretéül és vezérfonalául úgy az imádság tárgy
körét, ndnt az Ige összefüggő szakaszait, témáit kijelölheti és kezükbe 
adhat olyan könyvet is. amely segíti őket az elmélyülésben, az elmél
kedés és imádság rendszerességében és gazdagságában. Még ma is 
egyike a legjobb csendes órai kalauzoknak Szikszay Keresztyén taní
tásai, lelki haszonnal követhetők Fosclick könyvei is A Mester jelle
méről, a liit, az imádság, a szolgálat értelméről, a Maradj velem e. 
erdélyi családi áhítatkönyv, Ravasz László imádságos könyve, egyes 
bibliai naptárak. Csendes percek, stb. Igen célszerű, ha a lelkipásztor 
az iratterjesztés útján ilyenek beszerzését és használatát eszközli. 
Egyébként is legyen ebben a lelki Iclckzcsbcn hívei állandó lmzdí- 
tója és elöljárója.

c) Itt kell megemlékeznünk a családi istentiszteletről, mint pász
tori formáról. Különböztessük meg a családi vagy házi áhítattól, 
melyet maga a család végez. A családi istentiszteletet ugyanis a lelki- 
pásztor végzi, mint evangélizáeiót. Ennek formája a gyülekezeti isten
tisztelet rövidebb alakja: előfohász, éneklés, bibliamagyarázat, imád
ság, az Űr imádsága, éneklés, áldás.
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A  családi istentiszteletet tarthatjuk az egyes családok életének 
nagy fordulóin, alkalmain, lehet azonban a szomszédságban éló csa
ládok számára is végezni, egyik vagy másik házban felváltva, de lehet 
úgy is, hogy az egész gyülekezetét, vagy annak részeit felölelő rend 
szerint egy évre megállapított terv szerint gyakoroljuk.

Helyes, ha a lelkipásztor a családi istentiszteletekre magával visz 
egy-két presbitert is, hogy* egyházi mandátuma ezáltal is kiemel
kedjék.

Ha a családi istentiszteletet, mint kifejezetten pásztori evangé- 
lízáeiót gyakoroljuk, alkalmazkodva a helyzetekhez és lelkekhez, 
nagyértékü munkaformát nyerünk benne, melyet áldásosán használ
hatunk fel a lelkigondozásban.

Bár a családi istentisztelet egyszerűbb kultuszi formát követ s 
mint ilyen, kötött rendű tevékenység, mégis az igehirdetésben tart
suk szem előtt az evangélizáeió szabadságát, lelkigondozói részle
tekre való kiterjedhetésének előnyét. E végből ne ragaszkodjunk 
tételes beszédhez és szorosan meghatározó textushoz, hanem vegyünk 
fel alapigéül olyan, terjedelmesebb bibliai szakaszt, amely azután a 
Szentírás minél több más részével megvilágítható és gazdagítható, 
az adott szükséglet szerint. Természetesen beszedünk belső rendjé
hez, szerkezetéhez, a részleteket összefogó egységes gondolatmenet
hez szigorúan ragaszkodjunk. Igehirdetésünk legfőbb célja itt az, 
hogy- a Szentírás érintett helyeivel való további elmélyedő foglalko
zásra ösztönözzük a lelkeket s meggazdagítsuk családi és magános 
áhítatuk elmélkedéseit is. Itt van helye az Egyház történetéből és 
missziói munkájából vett minél megragadóbb példák felmutatásá
nak is. A család, vagy- szomszédság figyelmét ne mulasszuk el az 
egész gyülekezet közügyeire, szükségeire, munkáira irányítani.

d) Az evangelizációnak egy- komolyan megbeszélendő formájú 
a bibliakör. A  szó és a fogalom „pietista“ eredetű, annak minden jó, 
de minden veszedelmes hagyományával együtt. A  bibliakörhöz két
ségtelenül hozzátapad az „ecclesiola“ árnyéka és a „fekete szentség“ 
kísértető. Ez a pásztori forma tehát terhelt örökség. Mindazáltal 
igen helytelen dolog volna egyszerűen elvetni, mert ha a vele járó 
tapadványokat tudatosan letisztogatjuk, kiválóan áldásos munka
formának bizonyul. Bibliakör alatt helyesen az evangélizáeiónak 
azt a formáját értjük, mely a gyülekezet tagjainak csoportonként 
való aktív tömörülése az Tge körül. Éppen ezért a lelkipásztornak 
mindig magának kell vezetnie, vagy csak általa előkészített és meg
bízott vezetőkre szabad híznia.



A  bibliakört határozottan különböztessük meg és válasszuk el a 
csendes órától, családi áhítattól és családi istentisztelettől. Ezekkel 
szemben a bibliakörnek kifejezetten az Egyházra, a gyülekezetre 
irányuló szolgálati jellege és célzata van. Éppen ez és csakis ez véd
heti meg a bibliakört attól, hogy túlzó. elzárkózottságba, azon belül 
pedig beteges ömlengésbe ne merüljön. A bibliakör nem a „kiválasz
tottak1“ ccclesiolája, mert a kiválasztottak Krisztus Egyházát alkot
ják, hanem a hivő egyháztagok csoportos munkaközössége az imádság 
és az Ige irányítása alatt. Itt tehát a gyülekezet konkrét és örök fel
adatai kerülnek az imádság és az igemagyarázat fénykörébe, Krisztus 
napiparanesait hallgatják meg és fogadják a lelki katonák, az Ecclesia 
Militans haditerveit beszélik meg, készítik elő, teendőit osztják szét 
és vállalják s a végzett munkáról számolnak be Isten színe előtt.

Bibliakört, különféle szempontokból lehet szervezni. Így élet
korok, nemek, foglalkozási ágak szerint is. Ha egy gyülekezetben több 
bibliakör működik, akkor a lelkipásztor mindegyiknek a tényleges 
vezetésében vegyen részt, az összest, egyöntetűen irányítsa s gondos
kodjék arról, hogy időnként együttes összejövetelt tartsanak, közös 
feladatok megbeszélése, vállalása, Ünnepélyes bizonyságtevés és foko
zott szolgálat érdekében.

ej Az evangólizációhoz kell számítanunk az egyházi gyűléseket, 
összejöveteleket, ünnepélyeket, a közkedvelt vallásos estélyeket, az 
egyházi énekkar és zenekar munkáját.

Meg kell állapítanunk, hogy ezeknek az életnyilvánulásöknak 
körében nagy visszaélések és tévedések találhatók, éppen ezért a 
lelkipásztornak nagy gonddal és türelmes kitartással kell azon fára
doznia, hogy ezek valóban az évangélizáció módjaivá legyenek.

Valamennyinek legnagyobb kísértése a világiasság. Társadalmi 
összejövetel, szórakozás, mulatság, könnyű jótékonykodás alkalmaiul 
szolgálnak. E ' mellett tartalmi értékük is nagyon ingadozó.

A  lelkipásztornak ezért' az a feladata, hogy ezeket az alkalmakat 
az Ige szolgálatává tegye.

Mindazáltal fontos szerepe jut itt a lelkipásztor műveltségének 
és ízlésének is, mert neki kell ügyelnie arra, hogy az összejövetelek 
irodalmi és művészeti anyaga értékes, tartalmilag megfelelő és jó 
értelemben, korszerű legyen,

f )  A személyes lel ki gondozás szempontjából nagy szerepe van az 
evangélizáciőnak a szórványgondozásban.

A magyarországi református Egyházban a szórványgondozás 
legsúlyosabb problémája a tanyai lakosság lel ki gondozása, mert körül-
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belül kétszázezer református lélek él tanyákon. Ennek a munkának 
részben nélkülözhetetlen alapvetése, részben pedig betetőzése a kul
tikus tanyai istentisztelet és a hitvallásos iratterjesztés. Az előbbi 
adja még az Egyház nagy közösségébe való tartozás lelkiségét, az 
utóbbi pedig az állandó lelki tápláltatás lehetőségét. A gyülekezeti 
istentisztelet fenséges légköre a szétszórtságban pótolhatatlan és fe
ledhetetlen erőforrást jelent, a betű pedig oda is elér, ahová az 
élőszó csak ritkán, vagy egyáltalán nem juthat el. Az iratterjesztés 
fontos a szórványokban, azért is, mert szellemi ellenségeink ott for
gatják ellenünk ugyanezt a fegyvert a leghatásosabban, politikai 
sajtó, felekezeti propagandairodalom:, szektárius iratok, szemiyiro- 
daloni formáiban.

Tévedés azonban azt hinni, hogy a kultikus istentiszteleti alkal
mak és az iral terjesztés kimerítik a szórványgondozás teendőit, vagy 
hogy pótolhatják a személyes pásztori missziót. Legnagyobb és leg
maradandóbb hatása, különösen éppen az elszigeteltségben, kétség
telenül a személyes foglalkozásnak van a lélekre.

A  lelkipásztor és az általa erre előkészített, irányított és ellen
őrzött munkatársak rendszeresen látogassák a tanyai híveket, keres
sék meg Őket családjukban, munkáik közt, életük fordulópontjain, 
szórakozásaikban. A  tanyai evangclizációnak tartalmilag annyiféle 
változata van, a hányféle konkrét veszedelem fenyegeti ott a lelkeket. 
Ezért ezt la tartalmat előírni részletesen nem lehet. A  lelkipásztor 
bölcseségének kell, gondos tanulmányozás alapján megállapítania az 
evangélizáció tartalmát és alkalmazási módjait.

Főszabály az, hogy mindezek által maga az Ige szóljon a lelkek 
hoz, hamisítatlan tisztaságában és igazságában, mert csak maga az 
evangélium az, ami segíthet, de viszont sehol sem olyan bizonyos, 
mint itt, bőgj' a tiszta evangélium tud is segíteni, mert ezek a magá
nyos, elszigetelt lelkek Krisztus értelme szerint azok a „kicsinyek“ , 
kiknek az Atya kijelenti azt, amit a bölcsek elől elrejtett.

A  sokféle lehetőség közül cgv fontos dologra kell mégis különö
sebben rámutatnunk: a református keresztyénség erkölcsi jellegére 
és követelményeire, mert a szórvány-életben ezen a ponton lépnek 
fel a legerősebb kísértések és az erkölcsi eltompulás a legfenyegetőbb 
veszedelem. Ha valahol, úgy itt tényleg elsősorban azon fordul meg 
a református Egyház ügye, hogy tud-c erkölcsi megtartó erővé lenni 
a lelkek számára?1

A  Szórványgondozásban a felekezeti öntudat kérdése is fontos 
szerepet játszik. A tanyai emberek a különböző felekezeti prop&gan-



dák és a szék túri us mozgalmak valóságos céltáblái. Sokan az itt szük
séges munkál pozitív missziói tevékenységnek fogják fel, vagyis a 
már elhódított lelkek visszatérítésének, a pásztori misszió azonban 
kétségtelenül a saját gyülekezetünkre vonatkozik és feladata a meg
előzés, a védelem munkája. Minél erősebb református egyházi ön
tudat, gyülekezeti élet és szeretetimmka van saját körünkben, annál 
biztosabban válik erötelenné a felekezeti és szektárius propaganda, 
Ezek ugyanis csak ott tudnak sikerrel dolgozni, ahol a lélek üres és 
öntudatlan a maga hagyományos életformái között. Minél teltebb 
azonban a lélek hite öntudatával és a szeretet képességével, annál 
biztosabban fordul el az ezek által kínált álgyógyszerektől, melyeket 
feleslegeseknek és mérgezőknek talál.

Ezért a szórványgondozásban (/érmeképpen kell, személyes alkal
mazásban, a hitvallásokat tanítani, Egyházunkat pedig történetéből 
és missziói munkájának gyümölcseiből megszerettetni.

Vannak olyan szórvány-területek, például Erdélyben, ahol a 
nemzeti öntudat is nagyon fontos és pedig egyenesen hitbeli, lelki 
szempontból. A néphez igen gyakran a hitén és egyházi szokásain ál 
igyekeznek hozzáférni, hogy nemzetétől elidegenítsék. Meg kell tehát 
mutatni a. lelkeknek, hogy a lelki megtartatás milyen szoros kapcso
latban van az anyanyelvvel, történelmi tradíciókkal, a fajhoz és nem
zethez való tartozással. Világossá kell tenni, hogy az ellenséges cél 
a nemzettől való elidegenítés ugyan, de az eszköz még ennél is rósz- 
szabh, mert egyenesen lélekgyilkolás.

A szórványok megszervezése nem a pásztori misszió közvetlen 
feladata, de arra nézve mégis döntő fontosságú. A szórványokat 
anyaegyházkoz kell beosztani és pedig olyan elbírható méretekben, 
hogy a gondozás lehető legyen. A  lelkipásztor csakis így viselhet 
felelősséget ezért a munkáért.

A szórványgondozás mindazáltal ma már aligha végezhető el 
helyileg és az is1 világos, hogy egyetemes egyházi jelentőségű kérdés. 
Ezért szükséges, hogy egyetemes egyházi alkalmazású szórvány- 
lelkészek is siessenek a lelkipásztorok segítségére a munkában. Az 
utazó szórvány-lelkészek feladata mindenekfelett a lelkek számon
tartása, számbavétele, a veszedelmek figyelése, hírüladása, az egye
temes feladatok megállapítása, általános evangélizáció. Ez a segítő
munka tehát nem független a gyülekezettől és a lelkipásztortól, ha
nem annak munkáját segítő és kiegészítő. A lelkigondozás személy- 
szerinti végzése azért mindig a gyülekezeti lelkipásztor felelős tiszte 
marad.
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(/) Az evangelizáció sajátos és fontos területe a kulturális lelki- 
(jorulozús. Ezalatt értjük a lelkek pásztóriását a világnézeti, tudomá
nyos, művészeti, etikai, szociális, politikai irányok, propagandák, 
igények, veszedelmek és lehetőségek szövevényében.

Mindezekben a dolgokban csak egy szabály lehetséges, de ez 
kiváltképpen való mai, aktuális parancs: a lelkipásztor ne szégyelje, 
■ne féljen  az Ige megvesztegethetetlen, félreérthetetlen, tiszta mérté
két. és ítéletét mutatni fel, minden kertelés nélkül. Határozottan 
véget kell vetnünk a tetszetős látszatokba burkoló, csalogató, régi 
gyáva módszereknek. A mai világban a bátor színvallóké a győzelem. 
Vagy meg tudjuk láttatni pozitív értékeinket és akkor hódítunk, 
vagy nem és akkor minden alakoskodás dacára elvesztünk. Csakhogy 
a lelkeket az őrállótól kéri számon az Ü r! (Ezekiel 3. r. 17— 18, v.) 
Előadásaink, beszédeink, progratnlnjaink tehát ezeken a tereken 
mindig nyíltak, kimondottak, kétségtelenek, célratörők legyenek. A  
formára abból a szempontból kell nagyon vigyázni, hogy nem a 
nyerseség és agresszivitás visz a célhoz, hanem a személyes bizonyság
tevés prófétai őszintesége és heve, amely azonban megfelelő művelt
séggel, hozzáértéssel, ízléssel párosul.

Ma a kulturális lelkigondozás éppen olyan fontos a falusi népnél, 
mint a városi intelligenciánál. A népnél a kommunizmus, a politikai 
pártagitáció, az újságnuiveltség okozzák a veszedelmet. Értelmi erejét 
lebecsülni azonban végzetes ostobaság volna. A  nép mindent megért., 
ha megfelelő formában tárjuk fel előtte. Különösen megérti az Ige 
ősi, tiszta igazságát, ha nem emberi bölcselkedések maskarájában 
adjuk neki. A tudóskodó forma nem azért helytelen, mert a nép nem 
bír hozzá felemelkedni, hanem azért, mert méltatlan és képmutató 
eljárás vele szemben.

A városi intelligenciánál szükség van elméleti és dialektikai fel
készültségre is. He ne felejtsük el a racionalizmus és liberalizmus 
tanulságát: az észbeli mesterkedés sohasem jut el az értelmen át a 
beteg szívhez. Nekünk pedig ez a célunk s ezért a bátor és meggyőző 
vallástétel az az eszköz, amely célhoz vezethet.

h) A. babona elleni küzdelem az evangélizáció kényes és nehéz 
feladata. A babona önmagában véve nem hitetlenség és nem tudat
lanság, sem pedig a kettő együtt. Minden ilyen felfogás téves.

A  babona megüresedett, tehát ma már értelmetlen maradványa 
az antik néphitnek, melyben a bit és a kultúra ősi egységben élt. Mint 
ilyen, a mindenkori emberi lélek animisztikus és mágikus ösztöniségé- 
ben fészkel s alaprétegét alkotja minden lelkiségnek, mint átöröklött
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önvédelem. A  babona e mellett sok tekintetben beszédes tanúsága a 
faji lélek eredeti reflektáló képességének is. Tudnunk kell tehát, hogy 
a babonát egyszerű felvilágosítással nem lehet kiirtani, még gyógyí
tani sem, mert a leggyakoribb tény az, hogy az emberi lélek a helye
sebb ismeret dacára is ragaszkodik hozzá. Még sokkal rosszabb mód 
a babona leküzdésére a kigúnyolás! lekicsinylés, kézlegyintéssel való 
napirendre térés, mert ezzel egyenesen visszaszorítjuk kedvelt élet
elemébe, a tudatvilág titkolt légkörébe.

rizámot kell vetnünk azzal is, hogy a babonába mindenféle egyéni 
és szociális bizalmatlanság belemenekül, hogy az 'dac a nem tetsző, 
kényszerítő jelenségek ellen. Az emberi léleknek az az ősi vágyálma 
nyer benne táplálékot, hogy erőszakolja ki a saját erejéből elérhetet
lent. Kétségtelen, hogy öncsalás, de az embernek jól esik csalnia ön
magát és bíznia a „valamiben1“ , ami „közbelép“ az érdekében. Az 
igaz hittől az különbözteti meg, hogy ez a bizakodás hamis és Önző: 
magának akarja lefoglalni a titokzatos erők (Isten) kedvezését. Ez 
az a mesebeli síp, mellyel a kis ember jelt ad és parancsol az óriások
nak, hogy megjelenjenek és szolgálják öt. „Sípja régi babonának1', 
ahogy Ady mondja. A babona az önző ember makacs kockázata, pró
bája annak, hogy „hátha?“ , hogy „tán csak“ bekövetkezik, amit kí
ván. A  babona a hit legveszedelmesebb ellensége, a kiválasztottság 
hamis hite, a „szerencsecsillagba“ vetett vak bizodalom és viszont a 
félelem lelkületűnek bizonysága Is az ismeretlen rossztól való örök 
rettegésben.

A babona elleni evangélizáció központi gondolata az, hogy a 
református keresztyén emberrel már nem történhetik semmi rossz- 
végzetes, gonoszul meglepő. Tehát a predesztináció valódi hite, az 
Istenben rejlő üdvbizonyosság a babona orvossága. A lelkipásztor 
arról tegyen bizonyságot, hogy „akik Istent szeretik, azoknak min
den javára vari“ . Mutasson rá azonban arra is, hogy a keresztyén 
üdvbizonyosság, mely rendíthetetlen alapja a sors, bűn, világ, ördög, 
halál elleni győzelemnek, nem elbizakodottság, mert ha ez volna, akkor 
babona volna. Alázatos, hivő, szolgáló élet az, amely az igaz hitből 
származik. A  keresztyén ember „elválasztott“ s ezért nincs szüksége 
babonás önvédelemre, de nem különlegesen elválasztott és ezért „féle
lemmel és rettegéssel“ kell végbevinnie a maga üdvösségét. Ez a féle
lem azonban nem a babona félelme, hanem a szeretet félelme attól, 
hogy Istennek bánatot okozzon. A lélek csak a maga lelkiismereti 
szorongásában és lelkiismereti megnyugvásában juthat oda, hogy a 
babonát tűlnöjje, elhullassa, önmagában elfelejtse. Ennek útja pedig.



melyet az evangélizációnak ismét és ismét meg keli világítania, a szol
gáló szeretet ben való önfelejtés gyakorlása. Mert „a szeret etben nin
csen félelem, sőt á teljes szeretet kiűzi a félelmét“ . (I. János. 4. r. 
18. v.)

i) Az evangélizáció körébe tartozik a vasárnap megszenteléséért 
folytatott lelki propaganda is. Ebben a munkában a szociális indoké 
„munkásaimét'“  kérdése csak másodlagos jelentőségű, az állami és 
társadalmi segítség pedig, mely a vasárnapi korcsma- és tánctilalom 
kényszerítésében nyilvánul, csak a szomorú gyakorlati szükséggel in
dokolható.

A  pásztori misszió szempontjából az Isten szombatjának szentté 
tétele, a lelki vasárnap megtartása a fontos. Az Isten népének „van 
szombatja“  (Zsid. 4. r. 1). v.) és ha nincs, akkor nem Isten népe. 
A vasárnap ugyanis az üdvösség előtse a földi küzdelemben és egye
dül ez a fontos benne. Mint az Istennel való örökkétartó üdvközösség 
előképe, rendeltetett vigasztalásunkra és ezért lelki életünknek tel
jességgel nélkülözhetetlen szent menedéke.

Az evangélizáció kétségtelenül szembe fogja magát találni a kér
déssel: szombat-e hát, vagy vasárnap? A  megoldás egyszerű és tiszta: 
ránk nézve a vasárnap, Krisztus feltámadásának napja, az Űr napja, 
a benne való nyugodalom, öröm és megújulás napja, vagyis az Űr 
szombatja. Az ószövetség szombatja az Űré volt és a vasárnap, az 
Újszövetség szombatja is az Űré, de már Krisztusban.

Jó, ha az evangélizációban megemlékezünk arról, hogy a vasár
nap lelki megszenteléséért legtöbbet Lombard Sándor genfi lelkész 
(1810—87.) fáradozott. 1801-ben lett elnöke a „vasárnapi bizottság
nak“ , mely 1868-ban svájci szövetséggé, 1878-ban nemzetközi egye
sületté és 1912-ben egyetemes „Vasárnapi Ligává“  fejlődött. Nekünk 
gyülekezeti szempontból kell a vasárnap megszenteléséért küzdenünk, 
főleg a személyes lelkigondozás útján. Célunk, hogy híveink lelki
leg képtelenekké legyenek a vasárnap profanizálására és szomjúhoz- 
zák lelki áldásait az Űr napjának.

2. Vigasztalás

a) „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek!“  
(Ésaiás 40. r. 1. v.)

Magának Istennek parancsa tehát, hogy a lelkipásztor gyüleke
zete tagjainak vigasztalója Legyen. Az evangélium örvendetes izenetet
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jelent és a lelkipásztor ennek az izeimnek hírhozója a szomorú lel
itek számára.

A  vigasztalás a pásztori misszió koronája. A lelkipásztornak lég- 
áldottahb feladata az, hogy a Kereszt vigasztalását nyújthassa a tel
keknek. akik megfáradt ak és megterheltettek.

Azonban ennek első feltétele az, hogy ő maga a Keresztben már 
megtalálta a legfőbb vigasztalódását. Csakis ebben az esetben lesz 
képes a lelkek vigasztalódásának legnagyobb akadályát legyőzni. Ez 
az akadály éppen az, hogy a szomorú ember a Keresztben gyötrelmet, 
ítéletet, halált lát és nem tudja felfogni, hogy a keserűt miképpen 
lehet 'édesnek érezni.

A  lelkipásztornak az a legszebb gondja, hogy naponként felvegye 
magára a Keresztet és híveit a mindennapi élet gondjai, félelmei, kis
hitűsége között szoktassa ugyanerre, mert a Kereszt azért elviselhe
tetlen és azért látszik vigasztaló helyett büntetőnek, mivel hozzá- 
edződés nélkül, váratlanul, készületlenül zuhan a lelkekre.

A  vigasztalás munkáját ezért elsősorban nem a rendkívüli ese
tekben, hanem a mindennapi élet, körülményei és gondjai között kell 
folytatnunk.

Ebből a szempontból a gyülekezet tagjai között bizonyos típuso
kat lehet megkülönböztetni s a lelkipásztor ezekhez alkalmazva hir
deti nekik az evangéliumot.

Vannak olyan lelkek, akik magukat igaz keresztyéneknek tart
ják, de mégis, sőt éppen ezért állandóan szomorúak. Az a meggyőző
désük, hogy a világ javíthatatlanul rossz, az emberek reménytelenül 
bűnösek, ő k  imádkoznak, templomba járnak, böjtölnek, szigorú er
kölcsben élnek, megvetik a hiú örömöket, készülnek a halálra. De 
csodálatosképpen nem tudnak örömet találni Istenkén sem. Isten 
komor, szent, szigorú Űr számukra, az élet csupa szenvedés. Ezeket 
a lelkeket állandóan a mások gonoszsága gyötri, ezért türelmetlenek 
és kemények a nyomorult bűnösökkel, szemben, akik sértő vidámság
gal firka ml óznak bűneik mocsarában, ük maguk a világot és az életet 
siralomháznak és dologháznak tartják, melyben sóhajtozva viselik 
keresztjüket, kivételes szentségük keserű elégtételével készülve a tál- 
világi üdvösségre. A  lelkipásztornak azonban tudnia kell, hogy ezek 
a szomorú keresztyének a legnagyobb mértékben vigasztalásra szorul
tak. Munkája, nagyon nehéz és őszintesége mellett pásztori tapinta
tot igényel. Azt kell ugyanis gyöngéden, de határozottan öntudatossá 
tennie bennük, hogy szomorú szentségük teljesen evangéliumellenes
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és önmagukra nézve súlyos veszedelmet jelent. A lélek ugyanis ebben 
az esetben a gőg betegségében szenved.

A lelkipásztor ezért az ilyen lelkekkel való foglalkozásban az Ige 
azon tanításait alkalmazza, melyek a szerény megalázkodásban és a 
türelemben mutatják a vigasztalás forrásait. Olyan példákra kell 
tehát irányítania a figyelmet, és áldott dolog, ha ez a példa önmaga 
lehet, amelyek az alázatos és türelmes ember igazi örömét sugároz
zák. Az alázatosság öröme abból a hitből táplálkozik, hogy én, hála 
Istennek, nem a magamé és nem magamért vagyok, hanem a nálam 
végtelenül nagyobb és dicsőbb Krisztus eszköze. Az emberekkel, a 
világgal szemben való reménykedő türelem pedig abból a hitből fa
kad, hogy Örökké élünk. Isten örökkévaló és ezért türelmesen viseli, 
a győzelem bizonyosságában, a mi tévelygéseinket, de Benne mi is 
örökkévalók vagyunk és ezért reménykedve kell néznünk elsősorban 
önmagunk, azután másók örök sorsa elé. Az örökélet hite tanít meg 
türelmesnek lenni és ez a türelem tesz nagylelkűvé, hogy haszonta
lan gőgünket levetve, szeretni és megbocsátani tudjunk, amiben a 
■magunk vigaszának is egyedüli, kiapadhatatlan kútfeje buzog.

Vannak azután félelmesszívű keresztyének is. Ezek félnek hinni, 
reszketnek attól, hogy Tsten van és számon kéri bűneiket. A  vallás 
dolgairól csak suttogva és félelemmel beszélnek, mint amikkel nem 
jó komázni. Istenre is lehetőleg nem gondolnak, mert akkor eléjük 
merednek teljesíthetetlen követelményei. Az ilyen lelkek feltétlenül 
babonásak lesznek. Mindentől félnek és minden ellen babonáikkal 
védekeznek. Ez a félelemmel telt élet szomorú és vigasztalásra szorult 
élet. A  lelkipásztor lássa világosan, hogy ennek a félelemmel telt, 
szomorú életnek a szerelet hiánya a betegsége. A  félelem mindig 
annak a jele, hogy a lélekben nincs elég szeretet. Fél saját magát 
odaadni a nála nagyobbnak, önzőén félti saját kicsi életét és javait, 
ezért keresztyénsége babonás, sötét hiedelmek gyötrő halmaza. Itt 
tehát csak a bátorság öröme adhat vigasztalást. A  lelkipásztor a 
szeretet bátorrá, hőssé tevő hatalmáról tegyen bizonyságot nekik. 
A  szeretet éppen azért a legnagyobb öröm, mert a legszabadabb, 
legbátrabb, legteljesebb élet maga. Aki igazán szeret, az nem gyáva 
és nem szomorú, bátor örömmel veti oda magát azért, akit szeret, 
lís aki az Istent szereti Krisztusban, az legyőzi a halál félelmét is, 
mert az örök élet Öröme mossa el azt a leikéből.

Legtöbben azonban az aggodalmaskodó keresztyének típusához 
tartoznak. Ezek azért szomorúak, mert nem tudnak menekülni az 
aggodalmaskodás leikétől, attól az éjjel-nappal gyötrő gondtól, hogy
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mii együnk, mit igyunk, mivei ruházködjunk! Ez a szörnyű gond 
úgy a földhöz nyomja őket, hogy nem tudják lelkűk szemeit Istenre 
emelni, aki a mezei kökörcsint Salamon díszruhájánál szebbe öltöz
teti és a hollókat is eltartja, pedig ezeknek semmi gondjuk az életre. 
Nyilvánvaló, hogy itt a hitben való szegénység a gond és szomorú
ság oka. Az igazi hit helyett azzal a hamis hittel látja az ilyen lélek 
a világot, hogy az aggódásra és gyötrődésre vau teremtve, hisz a ter
mészet merev törvényeiben, de nem hisz a Lélek világteremtő hatal
mában, hisz a végzetben, de nem hisz a Gondviselésben, a mindenható 
és kegyelmes Atyában. A lelkipásztornak itt arról kell bizonyságot 
tennie, hogy az igazi életöröm és vigasztalás titka n gyermekiesség.

Valóban örvendezni ezen a világon csak a gyermek tnd. Lelki 
értelemben is csak az istengyermekek lehetnek örvendezek, akik nem 
okoskodással, kételkedéssel, szorongó töprengéssel néznek Krisztus 
istenfiúi életére, hanem bizodalmas, odaadó szívvel elfogadják ezt az 
életet, és szent gyermekiességgel követik azt. A létért való küzdelem 
zord törvénye ebben a boldog szemléletben a szeretet áldozatának 
örömteljes törvényévé változik, A hivő életében a mindennap gond
jait elmossa az egyetlen nagy gond: olyan életet élni, mint Krisztus, 
keresni Isten országát, abban a bizonyosságban, hogy mindén egyéb 
megadatik nekünk Isten kegyelméből. (Máié ev, 6 . r. 33. v.)

így lesz a. lelkipásztor lélektől-lélekig haladó bizonyságtételében 
a gőgös, rettegő és aggodalmaskodó élet vigasztalásává a reménység, 
szeretet és hit evangéliuma a mindennapi lét viszonylataiban.

b) Természetesen vannak azután a vigasztalás missziójában 
egyéni és alkalmi feladatok is. Ezeknek teljesítését azonban a min
dennapi vigasztaló munka készíti elő és könnyíti meg. Nőin győzzük 
eléggé hangsúlyozni, hogy az egyéni és alkalmi vigasztalás sohasem 
lehet igazán eredményes, ha a lelkipásztor már előbb nem végezte 
a rendszeres evangéliumi vigasztalás pásztori misszióját. A lélek az 
evangéliummal való mindennapi tápláltatása által készíttetik elő 
arra, hogy Isten kezéből tudja venni különös és alkalmi megpróbál
tatásait és a keserű pohárban megízlelhesse az atyai szeretet és az 
üdvözítő kegyelem mennyei vigaszát is.

Bár a lelkipásztornak a legkülönfélébb esetekkel lesz találkozása 
vigasztaló útjában, mindenekelőtt azt kell tudnia, hogy Isten mind
ezekre lényegében csak egy, ugyanazon balzsamot készítette el. Ezt 
az egyetlen vigasztalást kell a lelkipásztornak az esetekhez alkal
maznia.

A vigasztalás terén ugyanis sok erntelenségnek, sikertelenségnek,



sőt balsikernek oka az, hogy a lelkipásztor maga akar vigasztalni, 
saját emberi részvétét, érzéseit, gondolatait, tanácsait, bölcseségét és 
jóakaratát iparkodik nyújtani a sebzett léleknek, holott az már tisz
tában van vele és kétségbeesve érzi, hogy ember öt meg nem vigasz
talhatja.

Legelső dolgunk tehát lemondani arról, hogy magunk akarjunk 
vigasztalni, lemondani arról a tévhitről magáról, hogy egyáltalán 
képesek vagyunk lelki vigasztalást nyújtani, a magúnk erejéből. 
Vigasztaló missziónknak éppen az adja a hitelt, hogy határozottan 
vallást teszünk a lélek előtt, akihez megyünk, a magunk vele együtt 
való tehetetlenségéről a vigasztalásra. Ezért és így mutatunk reá az 
egyetlen vigasztalóra: Isten Igéjére.

Isten Igéje pedig, amint azt az Ésaids könyve 40. r. 1— 11. 
v.-hen foglalt vigasztalási parancs elénk tárja, csak azt az egy vigasz
talást tartalmazza, hogy a megtérönek „bűne megbocsáttatott“ . (1, 
v.) A vigasztalás nein az elvesztett egészség, vagyon, kedvesek vissza
nyerésében van, még akkor sem, ha Isten azokat így, vagy úgy vissza 
is adja, hanem abbán, hogy a megpróbáltatásban igaz bűnbánatra 
térő léleknek Isten a Krisztusban nagylelkűen eltörli a bűnét, föl
szabadítja, meggyógyítja, megnyugtatja, megigazítja beteg, szomorú, 
reménytelen, remegő szívét. Robertson egyik beszédében a hit mély
séges intuíciójával mutat reá Krisztus vigasztaló hatalmának titkára, 
mikor az Űr előbb így szólt a gutaütütthöz: Fiam, mcghocsáttattak 
néked- a te bűneid és estik azután, ennek a hatalomnak az írástudók 
általi kétségbevonása miatt mondta ezt: K elj föl, vedd a te nyoszo- 
Ivádat, és eredj haza. ( Márk, < v. 2. r. 1- -12. v, ) A lelkipásztor tehát 
a legkülönbözőbb esetekben is a bünbocsánnt örömhíréf viszi vigasz
talásul azoknak, akiket az Isten látogatása bünbánatra vezérel. Nines 
más vigasztalása senki számára és nem tehet róla, ha a lélek ezt nem 
fogadja el és saját ítéletévé fordítja. Minden egyébért, a lelkipásztor 
az illetővel együtt csak imádkozhatik, és pedig úgy, mint a bűnbo
csánat kegyelmes jeleinek megadásáért, a lélek hitének megerősítésére,

A vigasztalás evangéliumának hirdetése egyébként az Ige jel
zett parancsában először a megtérésre, újjászületésre, új életre való 
hivogatásbün áll. {3—5. v.) Isten jön és találkozni akar a vigaszát 
váró lélekkel. De ehhez a találkozáshoz utat kel! készíteni, ösvényt 
kell egyengetni a szomorúság kietlenségében. A reménytelenség, a 
csiiggedés, a. kételkedés völgyeinek fel kell emeltetnie a lélekben a 
reménykedő, bizakodó várakozás magaslatává, a makacs elzárkózás, 
a bánatban való megkeményedés, az önző igazságoskodás halmainak
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és hegyeinek pedig alá keli szállaniok alázatos bűnbánatija, hogy az 
egyenetlen egyenessé legyen és a bércek rónává. Az így elsimult, vára
kozó, Isten felé forduló csendesült lélekben jelenik meg az Úr dicső
sége, vigasztalása.

De a vigasztalás feltétele a bűn felett hangzó halálos ítélet meg- 
hallása. (6—8. v.) Ez az ítélet a test és a bűn felett hangzik. A test 
jnnlandó, a bűn pedig Isten által öröklői fogva halálra van ítélve. 
Tehát jaj annak, akiben a halál csak bűnt talál! Az, mint a fű és a 
mező virága, örökre elhull, kiszárad az Isten emlékezetéből. Ami nem 
Istenből való, ami az ő orcája elölt szégyen és gyalázat, annak meg 
kell halnia örökre. A vigasztalás azonban abban van, hogy Isten 
sajnálja a megrontott embert és meg akarja váltani. Ezért az ítélet 
egyben a legnagyobb vigasztalás is: Istenünk beszéde örökre meg
marad. Azért, aki bánatában, bűneit siratva, e beszéd, az ige felé for
dul, az megtalálja örökkévaló békességét.

Végre, ezek után és ezek feltételezésével a vigasztalás Isten ural
mának diadalmas hirdetésében teljesedik meg. (!)— 11. v.) Isten 
hatalmas vigasztaló, karjában julalom. előtte a megfizetés angyala 
jön. Minden szenvedésért megfizet és minden könnyet letöröl. Min
den méltatlanságot rhegtorol és minden ártatlan fájdalmat niegdi- 
csőít. De hogyan? Ez a mi vigasztalásunk legdiesöségesebb koronája: 
Isten nem karddal és tűzzel jön, hanem mint pásztor, hogy nyáját 
legeltesse, hogy bárányait karjába és ölébe vegye s szelíden vezérelje 
azokat, akik a lélek zsengéi. Isten hatalma és diadala, a mi vigaszunk 
teljessége a földreszáUt szeretet: Jézus Krisztus, a szolgáló Ür, a 
pásztorló Király, aki a bűnt megbocsátással győzte le s uralkodik 
felette mindörökké.

-V vigasztalás evangéliumának e minden esetre vonatkozó, egyet
len és elégséges értelme adja meg a lelkipásztornak azt a lelkűiétet, 
amely eligazítja őt az egyes lelkek és alkalmak pásztori kezelésében is.

Ezek közül néhány leggyakoribb és legfontosabb jelenségre muta
tunk rá röviden a következőkben.

e) A lelki gyötrelmek és kísértések között, valamint a bűntudat
ban vergődő lelkeket a lelkipásztornak finom és gyakorlott érzékkel 
kell felismernie, amiben a lelkek állandó megfigyelése van segítségére. 
Az ilyenekei különös gonddal kell számontartania és keresnie az alkal
makat, hogy támogatásukra siethessen. Legtöbbször azt tapasztaljuk, 
hogy a vivődő lelkek először önmagukba zárkóznak, rejtegetik küz
delmeiket mások elöl. bizalmatlanok és maguk ereiéből akarnak meg-
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szabadulni terheiktől. Aránylag ritka eset és csak az állandó, hűséges 
lelkigondozás gyümölcse az, Iia egy ilyen lélek mindjárt kezdetben a 
lelkipásztorhoz fordul. Azonban 5, miután már előbb felismerte és 
figyelte ezt a lelket, nyilvános igehirdetésében', tvangélizációjában, 
egyéb gyülekezeti munkáiban talál módot arra, hogy az illető meg
hallja és megértse Krisztus hívogató szavát és a pásztorhoz forduljon 
vigasztalásért.

Vannak lelki gyötrelmek, melyeket az értelmi kétely, a hit apálya, 
a tévhit, vagy a helytelen Istengondolat okoz. Leggyakrabban Isten 
igazságossága, illetve igazságtalansága az a kérdés, amely a lelkeket 
külső életük tapasztalatainak ellenmondásaival zavarba hozza. Ezzel 
összefügg a „ jó “  emberről alkotott téves fogalom és az érdemszerűség, 
illetve méltánytalanság tévhite. Sok ember lelkében a tudományos 
tételek ütköznek össze a hit fogalmi világával.

A lelkipásztor az Ige világosságával mutasson reá, hogy az 
értelmi kételyeknél magának az értelemnek hamis tendenciájá
ban, „a gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelemben“ van a gyöt
rődés igazi oka. Ki kell mutálni az értelem sugalmazott voltát, azt a 
megdöbbentő tényt, hogy a magát önállónak tartó és akaró értelem 
milyen feltétlen bizonyossággal kerül a Sátán sugallata alá. Ezzel 
szemben pedig meg kelt világítani azt, hogy az Istent szolgáló, hivő 
értelem az Ur legdíesőségesebb fegyvere a világban. Vigyázni kell, 
hogy buzgalmunkban le ne becsüljük, vagy túl ne értékeljük az érte
lem erejét, hanem mindig arra fektessük a súlyt, hogy az értelem 
eszköznek, szolgának teremtetett és egyetlen kérdés az, hogy Istennek 
vagy a Sátánnak szolgál-e?

Arra a keserű meggyőződésre, hogy nincs különbség a gonoszok 
és a jók sorsa között, sőt a gonoszok gyakran boldogok a földön s 
hogy ennélfogva Isten igazságtalanul bánik a jókkal és elcsüggeszti 
őket meg nem érdemelt balsorsukkal, az Ige tanítása szerint mutassuk 
meg, hogy igenis van köztük különbség és Isten, se nem igazságtalan, 
se nem méltánytalan, hanem ezt a különbséget ru?m a külső sors méri. 
A mérték a megtérés. ,,Megtértek és meglátjátok, hogy különbség- van 
az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki 
nem szolgálja őt.“  (Malakiás. 3. r. IS. v.) Csak a megtért, azaz a bűn 
szolidaritásától szíve szerint elszakadt ember látja meg az igazat, 
hogy Isten haragja és ítélete a hatalom és jólét köntösében is rettentő 
fenségével sújtja a bűnös lelket s a nyomor és megaláztatás mélységé
ben is áldó kegyelmével árasztja el a megtértél. Vagyis hogy akármi 
történik az emberré! e földön, külsőleg, az a gonoszt még gonoszabbá,



nz igazát pedig még igazabbá teszi lélekben. Hogy csakugyan minden 
javára van azoknak, akik az Istent szeretik.

A hit gyakori ingadozásánál, apályánál a lelkipásztor a 12. zsol
tár szerint arról tegyen bizonyságot, hogy aki önmaga felé fordul, 
elveszti szeme elől Istent, aki pedig Isten fele fordul. Krisztusban, 
Isten jelenlétében találja meg vigasztalását.

A bit tételeinek, igazságainak téves értelmezésinél, mint példáid 
leggyakrabban a predesztináció félreértésénél, a lelkipásztornak vilá
gos, bizonyságtevő magyarázattal kel! feltárni azt. amit maga az Ige, 
azután Kálvin és a hitvallásaié mondanak.

A helytelen isten fogalomnál nem annyira a tételszerű igazságra, 
mint sokkal inkább a leltei ohm kell rávezetni: az önző érdemszerű
ségre.

A kísértések között forgóra ne rettentessél és megfélemlítéssel 
igyekezzünk hatni, hanem a győzelem áldásainak megmutatásával. 
Ágoston regulája szerint erőteljesen figyelmeztessünk arra, hogy az 
elbukás folyamata a kép és a bűvölet között még megszakítható, de 
a bűvölet hatalma alatt már nem.

A  bűntudatban gyötrődő és vigasztalását nem találó leiekre ne 
okoskodásokkal és emberi biztatásokkal próbáljunk hatni, hanem 
imádkozzunk vele és érette buzgón, fáradhatatlanul. Ha a lélek 
kitárul az T'r szolgája előtt, siessen vigasztalni azzal, hogy a bűn- 
vallás már a Kegyelem hivogatása és a Szentlélek munkája. Sohase 
kisebbítsük a bűnét, mintha ezzel enyhíthetnek a bánatát, hanem 
arról győzzük meg, hogy ne a bűn világbeli következményein búsul
jon, de Isten megbontását sirassa, mely üdvösségre való mogbánha- 
tatlan megtérést szerez. (II.  Kor. 7. r. 10. v.)

A vigasztalás végtelen gazdagsága vau abban, hogy az őszinte 
megbánás és megtérés egyetlen feltétele az Isten teljes és tökéletes 
boesátanának, azonban ennek a biuibánatnak olyan őszintének keli 
lennie, hogy a bűn természeti, külső következményeinek elháríthatat
lansága és az ezzel járó szükségképpeni bűnhödés egy pillanatra se 
zavarhassa meg a bűn teljes erkölcsi eltörlésének békéjét a lélekben.

d) A Szentírás, valamint az egyházi törvény és rendtartás külö
nös súllyal rendeli a lelkipásztornak a betegek látogatását és vigasz
talását. Kétségtelen, hogy egyrészt ebben az állapotban vart a lélek 
különösen rászorulva a vigasztalásra, másrészt legjobban megközelít
hető és megnyerhető is. Az igazi lelkipásztori szolgálat itt is a lelki 
vigasztalás, a beteg körüli egyéb szolgálat és segítés, melyet készség-
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gél kell a lelkipásztornak nyújtania, mindig twak a vigasztalás után 
következik fontosságban és azt a szeretet bizonyságtételével egészíti ki.

Sok beteg, különösen aki azelőtt is lelki kapcsolatban volt vele, 
maga hívja a lelkipásztort, sok azonban ebben az állapotában fél tőle, 
mert a halál hírnökének véli. Hogy ezt lekezelhessük, rá kell nevelni 
a gyülekezetét arra, hogy a lelkipásztor .jóban-rosszban barátja lévén 
híveinek, betegségük idején is rendszereimt és természetesen fel
keresi őket.

A betegek vigasztalására nézve különösen is áll. az, hogy ezt a 
kegyelmi időt a magábaszShís és bűnbánat idejének kell tekinteniük 
és bűnük megbocsátásában keli keresniük egyetlen, igaz vigasztalásu
kat. A  felgyógyulásért való imádkozásban és munkában mindig azt 
kell a lelkében megerősíteni, hogy Isten kegyelméből visszanyerendő 
egészsége a megtérés és megszentelödes áldott alkalma legyen.

A betegek trvacsorája, különösen a halálhoz közelítőké valóban 
áldott vigasztalás csak akkor lehet, ha a sakramentummal egészséges 
korukban is rendszeresen éltek és annak csodálatos áldásait meg
tapasztalták. Ezt a lelkipásztor teljes odaadással igyekezzék gyüleke
zetében biztosítani, a sakramentum református keresztyén értelmét 
igehirdetésben és evangélizáeióban gyakorta magyarázni, arra rend
szeresen előkészíteni a lelkeket. így elkerülhető lesz először is az, hogy 
a beteg féljen az Úrvacsorától, mint a halál jelétől, azután az is, hogy 
valami csodaszert lásson benne, melyet jó az utolsó pillanatra hagyni, 
hogy biztosan megszerezze vele a bocsánatot és üdvösséget. A Krisz
tussal való hitbeli egyesülés, az üdvösség szent bizonyossága viszont 
a sakramentiimnak olyan kibeszélhetetlen áldása, mely éppen a beteg 
vagy haldokló ember állapotában semmi más vigasztaláshoz nem 
fogható.

A betegek és haldoklók Úrvacsorájának kiszolgáltatási módját az 
Egyház istentiszteleti rendtartása írja elő, mindig hűségesen és pon
tosan a szerint gyakoroljuk,

<-) Részben még.a betegek, részben már a gyászolók vigasztalása 
a halállal szemben olyan feladat, mely a lelkipásztornak nemcsak 
alkalomszerű, akut tevékenysége, hanem állandó, gyülekezeti munkája.

Az igehirdetés és az evangélizáció útján a gyülekezetét evangé
liumi keresztyén szellemben kell ezzel a kérdéssel szembeállítani és 
annak megoldását élete mindennapi erőforrásává tenni.

Ezzel a lelki nevelői munkával kell lassanként legyőznünk a gyü
lekezetben még ma is uralkodó pogány halálfélelmei. illetve pogány 
gyászt.
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Természetesen kikapcsoljuk innen a temetési szertartás és ige
hirdetés kérdését, melyet á liturgika tárgyal. Itt a pásztori vigasz
talás módjával foglalkozván, azt kell megállapítanunk, hogy minden 
eset közül ennél kell leginkább óvakodnunk az emberi vigasztalás eről
ködő, de (TŐtclen próbálkozásaitól s itt kell a legalázatosabban és leg
határozottabban Isten Igéjére utalnunk, mint a vigasztalás egyetlen 
forrására.

A vigasztalás tartalmára nézve az ige azt tanítja, hogy „az Isten 
nem holtaknak, hanem élőknek Istene“ (Máté &v. 22. r. 31—32. v,), 
tehát Isten előtt halottak nincsenek. Azután azt tanítja, hogy a halál 
ténye csak jelképe az élet igazi, önkénytes áldozatának: „H a a földbe 
vetett gabona még nem rothad, csak egymaga marad, lia pedig meg
rothad, sok gyümölcsöt terein.“ (János ev. 12. r. 24, v.) Biztosít 
továbbá az egyéni lélek halhatatlanságáról: „Az én Atyámnak házá
ban sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna «ék
lek.. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.“  (János ev. 14. r. 2. v.) 
Megvigasztal, hogy „boldogok a halottak, akik az Urban halnak meg, 
mert niegnyügösznak az ő fáradságuktól és cselekedeteik követik 
őket“ . ( Mennyei Jel. 14. r. 13. v.) Föltárja előttünk, hogy a halál 
nem vég, hanem a többre,bízéiás kezdete: „Jól vagyon, jó és hű szol
gám, kevesen voltál, hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak 
örömébe.“ (Máté ev. 25. r. 21. v.) Az örökélet lényege felöl is felvilá
gosít, hogy az Istennek a Krisztusban való mind mélyebb, örökkévaló 
megismerése. (János ev. 17. r. 3. v.) Megrázóan figyelmeztet arra, 
hogy a lélek ugyan halhatatlan, de a halál mégsem látszat, hanem 
reális hatalom, és pedig mindig a bún halála: „A  bűit zsöldja a halál.“ 
(Rom. 6 . r. 23. v.) Ezért beszél a második halálról (Jel. 21. r. K. v.), 
vagyis a kárhozatról. Mindezek felett pedig elénk állítja, a hálál 
legyőzőjét, a Fel támadóitól. aki a mi feltámadásunk isteni záloga és 
biztosítója, ( /. Kor. 15. r. 20— 22. v.) És végre azt is leírja, fenséges 
vigasztalással, hogy mi mádon támadnak fel a tudottakt (T. Kor. 
15. r. 35—50. v.)

Az Igének ezeket a tanításait nyújtsa a lelkipásztor a. gyászolók
nak, a halál előtt rettegőknek, a kedveseik után bánkódóknak. Ter
mészetesen ne csak idézgesse ezeket, hanem pásztori beszélgetésekben 
a hit bizonyságtételével bontsa ki a lelkek, előtt csodálatos gazdagságú, 
mélységű és erejű tartalmukat.

f )  A  foglyok lelki gondozásában az a fontos, hogy a lelkipásztor 
őket sohase elítéltek gyanánt tekintse, hanem mint egyháztagokat. ' 
hívőket, testvéreket. Büntetésük idejét kegyelmi időnél; mutassuk
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meg, mely előkészületül szolgál jobb, új életükre. Természetesen elő 
is kell készíteni annak lehetőségeit, hogy szabadulásuk után további 
lelkigondozásban részesüljenek és módjuk legyen a keresztyén gyü
lekezetben, megbizonyítván újjá lett életüket, megtaláhiiok a meg
élhetés lehetőségét is.

.1 halálra ítéltek vigasztalásában, ha erre Isten kegyelmesen lehe
tőséget ad nekünk is, a halálraítéltnek is, arra kell igyekeznünk, hogy 
a bocsánat és örökélet egyetlen feltételét, az igaz bűnbánatot felébresz- 
sziik, vagy megerősítsük benne és a földi igazságszolgál tatás betelése 
előtt elvezessük Krisztus kegyelméhez. Azt azonban, meg kell monda
nunk és meg kell magyaráznunk, hogy büntetése a bűnért «rm elég
tétel Isten előtt és nem kiegyenlítés, a büntetést el kell hordoznia a 
világ szerint, de Isten előtt egyedül esak a bünbánat és hit számít, 
amely eltörli a bűnt. A halálra ítélttel együtt vagy érette imádkozni, 
kívánságára Úrvacsorában részesíteni a neki nyújtható vigasztalás 
legfontosabb része és azon legyünk, hogy ezeket igénybevegye. Utolsó 
útján végig maradjunk mellette és ne szűnjünk őt Isién irgalmára 
emlékeztetni és azzal vigasztalni.

3. Tanácsadás, irányítás, vezetés

A lelkipásztor híveinek mindi n dolgában segítségére kell hogy 
álljon, mint pásztor és atya. Ez önmagában véve igaz, azonban ebből 
az igazságból mégis az a téveszme született, ami a racionalizmus örök
ségeként ma is exisztál, hogy a lelkipásztor esak úgy és esak akkor 
lehet népének valódi atyja, ha mindenben szakértő, ami a népét 
érdekli és érinti. Legyen tehát tanító, orvos, gazda, ügyvéd, bankár 
és minden egyéb.

Ismeretes, hogy ez a felfogás újra és újra felbukkan a lel kész- 
képzés reformtörekvéseiben is s egy alapjában vére helyes és kívána
tos gondolatot a sokágú szakképzés, a gyakorlati sokoldalúság kívánal
mává változtat. Eblien a felfogásban azonban, ilyen értelemben az a 
legfőbb hiba, hogy a lelkipásztor igazi, sajátos hivatásál ki rrsli, félre
ismeri és nem értékeli helyesen.

Nem hiba, síit jó, ha a lelkipásztor sok mindenhez ért, feltéve, 
hogy az egy szükséges dologban ez a sokféleség nem akadályozza meg. 
Azonban igazi feladata nem ez és amiért ezt a sokoldalúságot biztásí
tani kívánják, hogy t. i. híveinek minden ügyes-bajos dolgukban



tudjon jó tanácsot adni, voltaképpen ennek a tanácsadói tevékeny
ségnek félreértésén alapszik.

A lelkipásztor tanácsadása is pásztori misszió, Célja és módja 
nem a különféle szakkérdésekben, való közvetlen eligazítás, hanem a 
lelkűiét állandó felkészítése arra, hogy bármely dologban evangé
liumi keresztyén megítélést, magatartást, jellemet, tanúsítson.

libben az értelemben lehet és kell hogy legyen híveinek jó tanács
adója, aki sohase hallgatja el az Ige intését és parancsát és mindig 
felmutatja annak követelését, bármiféle ügyről, dologról legyen is szó.

Ezentúl van még ti lelkipásztornak egy olyan lehetősége, melyet 
tel kell használnia hívei érdekében. Mindenesetre annyira kell értenie 
a híveit érdeklő különféle dolgokhoz, hogy meg tudja ítélni, ki a 
szakma és a keresztyén jellem szempontjából annak a, dolognak legjobb 
szakértője ? A gyülekezet, tagjait tehát megszervezheti arra, hogy 
legyenek és álljanak rendelkezésre olyan tagok, akikhez bizalommal 
utasíthassa a hozzáfordulókat, és pedig, a saját, személyes közbelépésé
vel, szóban vagy írásban. Áldott eredménye lesz ennek, ha a. lelkek 
tudni fogják, hogy akihez a lelkipásztor tanácsolja őket, az testvér és 
a lehető legjobban s legönzetlenebb ül fogja, ügyét felkarolni, meg
bízását elvégezni, segítségét megadni, akár gazdasági, jogi, akár 
iskolai, egészségi, akár szociális vagy politikai természetű legyen a 
fennforgó szükséglet.

Vannak természetesen olyan területek, melyekét a lelkipásztor 
feltétlenül mayának kell hogy fenntartson, amelyeken okvetlenül <í a 
szakértő és a közvetlen tanácsadó, ilyenek az összes hitbeli, erkölcsi, 
házassági, családi ügyek.

Az irányítás és vezetés pásztori missziójában az a főszabály, hogy 
pásztor tereli a, nyájat és nem is a maya nyáját, hanem Krisztusét. 
A gyülekezet életében mindenért felelős lévén, szükséges, hogy az 
irányadás, a vezetés az ő kezében összpontosuljon, de maga teljesen 
az Ige irányítása és a Lélek vezérlete alatt álljon. Az irányítás és 
vezetés lelki értelmű, az Egyház külső kormányzatában a törvény- 
szabta részt kelt végeznie, De bár ö. ,a szeme, a leik [ismerete a. gyüle
kezetnek, neki magának nem szükséges mindenütt feltűnnie és állan
dóan látszania. Bölcs pásztor legjobb gondolatait és legtermékenyebb 
indításait sohase az ö nevére könyveli e l,'minél inkább sajátjuknak 
él zik azokat munkatársai és hívei, annál mélyebben és eredményeseb
ben érvényesül eiz ö irányítása és vezetése. Végeredményben pedig 
minél inkább kiragyog a gyülekezet életéből Krisztus királyi arca, 
annál biztosabb, hogy jó és hű szolga tűnt el az 0  sugárzása mögött.



A gyülekezeten kívüli életben sem lehet semmi közönyös a lelki- 
pásztorra nézve, ami egyszer híveit érinti, de itt még inkább áll az a 
szabály, hogy minél teljesebben háttérben marad a pásztor, annál 
jobban tudja szolgálni hívei érdekeit.

A részletekről csak egy kazuisztika szólhatna, azonban az alap
elvek tekintetében az egyes esetek nem lehetnek egyebek, mint alkal
mazások.

Isten Lelke vezeti ezekben a lelkipásztort, hogy ö a rábízottakal 
vezetni tudja minden akadályon át Isten országa felé és Isten 
országában.





H A R M A D I I  li É S Z

A GYÜLEKEZETI MISSZIÓ

„Pogányok útjára ne menjetek és sá
mán tánusok városába ne menjetek be, 
hiúiéra1 menjetek inkább Izrael házának 
eltévelyedett. juhaihoz. Elmenvén pedig 
prédikáljatok, mondván: Elközelített a 
mennyeknek országa. Betegeket gyógyít
satok, poklosokat tisztítsatok, halottakat 
támasszatok, Ördögüket űzzetek. Ingyen 
vettétek, ingyen adjátok.“

Máté ev. 10 r. 5— S. v.





A GYÜLEKEZETI MISSZIÓ KIALAKULÁSA

1. Előzmények

a) A  reformáció a hit által való megigazulás, az ingyen kegye
lemből való üdvözülés evangéliumának védelmére indult meg. Ezt 
pedig éppen az érdemszerző jócselekedetek tévtana és gyakorlata tette 
szükségessé. A  cselekedet érdemszerüsége a keresztyen szeretetmunkás- 
ság tisztaságát, missziói önzetlenségét, az „ingyen vettétek, ingyen 
adjátok“  krisztusi parancsának lényegét semmisítette meg. Mikor 
ennek a hamisságnak a reformáció hadat izent, őt magát az a. veszély 
fenyegette, hogy a hit döntő tényének hirdetése mellett a szeretet 
parancsolatát el fogja hanyag ölni. Azonban, éppen mert a reformá
torok által hirdetett hit élű hit volt, nem így történt. A  reformáció 
egyenesen felszabadította a hivő szeretet hatalmát a cselekedetek 
gépiességc silói s az ember javai helyett életét kívánta Istennek tetsző 
áldozatul, és pedig nem érdemszerzés céljából, hanem hálaáldozatul a 
megváltó Kegyelemért.

így  harcolt Luther a szeretetre és szükségre mit sem tekintő ala- 
mizsnálkodás ellen és sürgette a koldulás megszüntetésére egyedül 
alkalmas személyes, felelősségteljes, Krisztus parancsa szerinti sze
génygondozást. Ezért hangoztatja Kálvin, hogy a diakonátnst vissza 
kell állítani eredeti szentírási értelmében, mint a sseretetmunka egy
házi szolgálatát.

Hitvallásaink teljes világossággal tanítják az élő hitből fakadó 
szeretet szükségképpeni és áldott gyiimölcsözését. A  Második Helvét 
Hitvallás X V I. fejezetében a hitet hathatósnak és szeretet által mun
kálkodónak nevezi. A valóságos jócselekedetek, tanítja, élő hitből 
származnak a Szentlélek által és azokat a, hívők Isten akarata és Igé
jének szabálya szerint teljesítik. Isten nem kedveli a saját vélemé
nyünk szerint válogatott szolgálatokat és cselekedeteket, azért az ő 
akarata és parancsa szerint valókat helyeseljük és azokra törekszünk.

ELSŐ FEJEZET

M ákkái: Az Egyház missziói munkája 15



Ilyenek az Isten dicsőségére, hivatásunk díszére, hálánk megmutatá
sára és felebarátaink javára szolgálók. Isten az embert nem azért, 
teremtette és szülte újjá a hit által, hogy tétlenkedjék, hanem hogy 
szüntelenül jót és hasznosat tegyen. Ezért a valósággal jócselekede
teket buzgósággal tanítjuk és odaadással oltjuk be mindenkibe, intő- 
lég, vigasztalóiag és büntetőleg tárván fel Isten, fenyegetéseit, ígére
teit és ajándékait. Hirdetjük, hogy Isten a jócselekcdeteket gazdagon 
megjutalmazza, az ti kegyelméből, melybe Krisztusért befogad és sze
ret minket, E nélkül a mi igazságunk megfertőztetett volna. Azonban 
Isten ezzel a jutalommal nem a mi érdemeinket, hanem saját, aján
dékait koronázza meg, a jutalom tehát maga is kegyelem. A X X V III. 
fejezetben azt tanítja, hogy az Egyház javai főképpen a szegények 
segítésére és gondozására szolgálnak, melyet buzgósággal, lelkiismere
tesen és bölcsen kell rendezni,

A Heidtlbergi Káté 32. kérdés-felelete az igaz keresztyén ember 
típusában azt a missziói személyiseget mutatja fel, aki, mint. Krisztus 
tagja és kenetének részese, prófétai bizonyságtétellel, papi liálaáldo- 
zattal és királyi vitézkedéssel dokumentálja hitének valódiságát, Az 
53. szerint Krisztusnak és minden jótéteményének részesévé a Szent
lélek tesz minket igaz hit által, mivel nekem is adatott, hogy így 
vigasztaljon és űrökre velem maradjon. E Lélek által van velünk 
Krisztus (47.), nem emberi természete szerint, hanem istensége, fel
sége, kegyelme szerint, mintegy tárgyi feltételéül annak, hogy keresz
tyén személyiségünk valóban az ő tanúja lőhessen. Ebből egyenesen 
következik a gyülekezeti misszió lényege, melyet az 55. a szentek ügyes
ségében fejez ki, minden egyes tag azon kötelességében, hogy Krisztus 
ajándékaival a többiek javára készséggel és örömmel szolgáljon. Végre 
a Káté a 63— 64-ben utolérhetetlen tisztasággal mutatja fel a missziói 
lélek alaptörvényét abban, hogy mivel Krisztus ajándékai nem érdem
ből, hanem kegyelemből valók, lehetetten, hogy azok, akik igaz hit 
által Krisztusba oltattak, háládatosság gyümölcsét ne teremjék.

Ezekből látható, hogy a reformátorok és a hitvallások az igaz 
hitből származó szeretet gyülekezeti missziójának minden kétségtől 
mentes, világos és egyedül igaz meghatározását, örökségét hagyták 
reánk. Ahhoz sem férhet semmi kétség, hogy ennek a missziónak 
egyedüli nuindatúriusa az élő tagokból álló Egyház maga, melyen 
kívül, melynek ellenére ilyen missziót gyakorolni nem lehet.

b) A  protestáns ortodoxiában ez az élő és ható igazság a teológi- 
záló tanszerűségben holttá dermedt, a reformátori gyökérről leszakadt 
teológiai fejlődésben pedig, letépetvén termő tőkéjéről, az Egyházról,
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a racionális. és humánus jótékonyság idegen, nem evangéliumi kép
ződményei közt elsorvadt. A  bevezető részben fejtegettük az ú. n. 
új protestán(izmus, a X VIII. és X IX . századbeli protestáns evolúció 
egyháziatlanságát, sőt ggyházellenességét s ezzel együttjáró missziói 
meddőségét. Ez az egyébként annyira csillogó filozófiai és kulturális 
folyamat teljesen árnyékba borította Isten Lelkének azt a nagyszerű, 
munkáját, mely hála az Űr kegyelmének, e tündöklő, de hamis felszín 
alatt is tovább folyt s ma előttünk is megszégyenítő fenséggel nyil
vánul ki.

A megrendítő és áldott tény az, hogy éppen a X V III. és X IX . 
századok folyamán, az önbízó emberi szellem diadalmámorában nem 
méltányolva és lebecsülve, bontakozott ki a. keresztyén gyülekezeti 
misszió és ki'dmisszió hatalmas, Krisztus számára milliók lelkét meg
hódító szolgálata.

Pusztán teológiai szempontból tekintve a protestantizmus e két 
évszázada szomorú elf érd ülésnek mondható, de Krisztus igazi Egy
háza, az éléi, lelki Egyház szempontjából a Kegyelem páratlanul gaz
dag kiáradási idejének. Mert az Egyház életében ez idő alatt olyan 
megújító mozgalmak és tények egész sorozata jelent meg, melyek sze
mélyiségekben és alkotásokban egyaránt igazolták a re fonnál ovi 
gyökér elpusztíthatatlan életerejét.

Gondoljunk csak itt a pieKzmusra, nem mint teológiai korrek
cióra, hanem mint missziói kovászra. Ez a kovász hatotta át és éltette 
A. Francke (1663— 1727) korszakalkotó pedagógiai és szeretetmun- 
kásságát, melynek eredménye a világhírű haliéi árvaház és iskolák 
telepe lett, de még ennél is fontosabb lelki hatások, melyek a keresz
tyén személyiségek, köztük egy Zinzendorf és mások százait lendítet
ték a gyülekezeti és külmisszió lángoló szolgálatára.

Gondoljunk ,T. Wesíey (1703— 1791) és testvéröccse, valamint 
G. Whitefield (1714— 1770) methodizmusára, amely nemcsak a metho- 
dista felekezet alakulására vezetett, hanem ennél sokkal jelentősebb 
dologra: a református szellemű evangélizáeió, szociális szeretetmunka, 
missziói gyülekezetszervezés, szövetségi konferenciarendszer kialaku
lására.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a reformátort lélek J. Gossnert 
(1770— 1858) milyen hatalmasan buzdította arra, hogy az evangé
liumi értelmű igehirdetést és szeretotmunkát a római katolikus Egy
házba átoltsa s hogy milyen üldöztetések és szenvedések között, adott 
erőt neki, ezt a missziót 55 éves koráig ott végeznie, mikor végre

15*
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protestáns lelkésszé és misszionáriussá lett, kezdeményezőjévé egész 
sor gyülekezeti és külmissziói munkának.

T. diáiméra (1780— 1847) és „evangéliumi pártja“ , melyből 
végre a Skót Szabad Egyház született 1843-ban, éppen a mi szá
munkra és éppen ina ad ismét, aktuális tanításokat az élő, karizmákon 
alapuló, szabad, missziói Egyház szervezet- és intézményteremtő lelki 
hatalmáról, a missziói felelősségnek és áldozat osságnak azokról a gaz
dag erőforrásairól, melyek a skót reformátusok egyházi életében 
olyan csodálatos bőséggel buzognak fel.

És végre itt kell megemlítenünk A. Kuypert és szigorú refor
mátus Egyházát, a holland református léleknek ezt a benső gazdag
ságában kiváló gyülekezeti életformáját.

Ezek a nagyjelentőségű személyi és mozgalmi, valamint intéz
ményes tények éppen az egyliáziatlan kultúrkeresztyénség két év
századában bizonyították meg azt, hogy a reformáció öröksége Krisz
tus evangéliumi Egyházában, annak megújító mozgalmaiban és té
lijeiben élt tovább és érvényesült, hogy ma ismét valódi jelentőségé
ben magasodjék fel szemeink előtt. Egyben pedig ezek a ténykedések 
lettek megtermékenyítő előzményeivé az Egyház evangéliumi értelmű 
gyülekezeti missziójának is.

2. Wichern és a „belmisszió"

J. H. Wichern (1808— 1881) nevéhez fűződik a „leimisszió“  köz
ismert neve és fogalma. Igaz, iiogy magát a nevet nem ő használta 
először, de ,az is igaz, iiogy ő adott neki sajátosan meghatározott tar
talmat. Ügy elvi, mint rendkívül sokágú gyakorlati munkásságánál 
fogva méltán hívják öt a német belmisszió atyjának.

Miután előbb már vasárnapi iskolai és városi missziói munkában 
tevékenykedett, ébredt föl lelkében az a kép, mely munkájának új 
és eredeti tartalmat adott. Ez egy gyermekfalu képe volt, melyet a 
nyilvánosság előtt 1833-ban, a hamburgi börze nagytermében ismer
tetett. Bár a. terv nagyarányú kivitele rögtön nem sikerült, ő a 
munkatársa, Sieveking Károly által adományozott házban, melyet 
előző tulajdonosáról Itemlíts H«u.s-nak neveztek, Horn községben meg
alkotta tizenkét gyermekből álló élet- és munkaközösségét. Ebből a 
kezdetből nőtte ki magát a nagy leimissziói telep, melynek gondozá
sára még 1839-ben megindította a diakónus-képzést. Később, mint 
börtönügyi tanácsos, diakónusokat alkalmazott tanítókul, felügyelő-
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kül, sőt őrökül is a cella-rendszer szerint berendezett börtönökben. 
Ha ez a kísérlete nem is sikerült, elgondolása áldásos hatással volt 
a börtönmisszió és a börtönreformok további fejlődésére,

1848 szeptember ‘23-án a wittenbergi „KirchentagM-on körvona
lazta először belmissziói koncepcióját. Ekkor alakult meg a Belmisszió 
Központi Bizottsága (Zentralausschuss), mely máig irányítója és 
lelke a nagy német belmissziónak.

1849-ben jelent meg Wichern döntő jelentőségű emlékirata, 
melyet a belmisszió ügyében a német nemzethez intézett. („D ie innerc 
Mission dér deutschen ev. Kirche.“ Eine Denkschrift an die deutschen 
Nation. Gesammelte Schriften. III. Prinzipielles zűr Inneren Mission. 
Ilgb. Fr. Maliling 1902.) Ebben a munkájában állapítja meg Wiehem 
a maga felfogását, meghatározását a belmisszióról, amely meghatározás 
azután annyi lelkes missziói tevékenységnek és annyi félreértésnek, 
ellenmondásnak, tévedésnek alapja lett. E szerint a belmisszió a 
Krisztusba vetett hitből született szeretet mindazon munkája, mely
nek törekvése a keresztvénség kebelében élő tömegek testi és lelki 
megújítása és pedig azoké a tömegeké, melyek a bűn közvetett vagy 
közvetlen következményei folytán a külső és belső romlás hatalma 
alá jutottak, de amelyekhez a keresztyén Egyház erre rendelt hiva
talos szervei nem képesek annyira elérni, amennyire azt az ő keresz
tyén megújulásuk szükségessé tenné.

A belmisszió tehát a hivő szeretet mentő törekvéseinek és mun
káinak Összességét jelenti s mint ilyen, tárgyát tekintve nemzetközi 
és felekezetközi.

Szolgálni akarja az államot azáltal, hogy munkájának hatásával 
a bűn cselekmények számát csökkenti, a foglyok és kiszabadultak lelki 
gondozásával pedig elejét veszi a bűn továbbterjedésének. De ezen túl 
legfőképpen azzal, hogy öntudatosítja azt, hogy az állam egészséges 
élete csak Krisztusban gyökerezhetik.

Szolgálja az Egyházat, melynek leánya, barátja, szolgája. Tisz
teletben tartja törvényeit, hivatalait, nem kíván Egyház lenni az 
Egyházban. Segít az elhagyott, elveszett, védtelen tömeg megmenté
sében. Elsősorban a lelkésznek áll segítségére, aki igen nagy kiter
jedésű és lélekszámú, gyülekezetben lévén kénytelen dolgozni, nem 
érhet el sokszor éppen a legveszélyeztetettebb helyekre és lelkekhez. 
Az így elharapódzó közöny, hitetlenség, szekta ellen nem hivatalos 
szervekkel vagy állami segítséggel lehet küzdeni, hanem a belmisszió- 
val. Ennek módjai a Szentírás terjesztése, házi istentiszteletek tar
tósa, az Ige olvasására való ránevelés, főleg a családban, hogy az
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egész gyülekezet legyen „bibliatársulattá“ . Az evangelizációs biblia
órákon nem papi magyarázatra van szükség, hanem arra, hogy a 
résztvevők mindnyájan együtt keressék az igazságot, hozzászólás, meg
beszélés útján. Ezt kiegészíti a nem kereskedelmi, hanem hitbeli érdekű 
evangéliumi irodalom létesítése és terjesztése.

Mindezekben a belmisszió dogmatikailag az Egyház tanát vallja 
s éppen az egyetemes papság elve alapján kötelezett és jogosított a 
segítésre. Ezt a segítséget önkéntesek szabad egyesülésével, de szer
vezett, zárt, tömör csatarendjével akarja végezni. Feladata Mém 
alkalmi jótékonykodás, hanem szent hadjárat a bűn ellen, amely 
olyan nagy és akkora nyomort, zúdít a telkekre, hogy a hivatalos 
Egyház képtelen megbirkózni vele.

Wiehem hangoztatja azt, hogy a belmisszió indulat és törekvés 
szempontjából ikertestvére a Mi-missziónak, de éppen mert belmisszió, 
azzal tudatosan nem foglalkozik.

Munkakörét kiterjeszti az általános erkölcsi élet harcmezejére, 
küzdvén a prostitúció, szennyirodalom, alkoholizmus ellen és e végből 
feladatának ismeri bölcsődék, óvodák, gyermekkertek, vasárnapi 
iskolák, gyermekistentiszteletek, különféle menhelyek, mentőintézetek 
létesítését.

A szociális élet terén a szegény- és beteggondozás, a munkásság 
lelki nevelése és segítése, különösen az ifjúság lelki vezetése, a szövet
kezetek, pénztárak, munkatelepek létesítése képezi feladatát.

Végre a maga gondjának vallja a kivándorolt honfitársak gon
dozását. segítését,.

A  belmisszió megszervezésében alapelve az, hogy a személyes 
munka a. fő, melyből a szabad egyesülés születik a szeretet céljainak 
szolgálatára, mint segítőmunka, azonban mindig egyesekre, szemé
lyekre irányulva.

A belmissziói egyesület azután a helyi formációkból tartományi 
és birodalmi egyletté alakul, szerves egységet alkot és egységes vezetés 
alatt működik.

A  munka, éltető erejét, a belmissziói munkásképzéí intézetek adják.
Végső célját tekintve a. belmisszió önmagái akarja feleslegessé 

tenni és teljesen bele akar olvadni, eggyé óhajt válni az Egyház életé
vel és munkájával.

A Zentrálenisschuss Wicliern elgondolását preeizírozta és egyes 
pontokon módosította. így alapszabályában már kimondja, hogy nem
csak meg nem keresztetekkel, hanem más felekezetűekkel sem foglal
kozik. Munkakörére nézve megállapítja, hogy abban alkalmazkodik
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az Egyház helyzetéhez és ahol az Egyház maga cl tudja végezni a 
munkát és betölti a helyet, onnan visszavonul. Magát egyébként is 
egyházi szövetségnek tartja, mely az Egyház hitelvei szerint és szol
gálatában dolgozik.

A központi Bizottság feladnia a meglevő belmissziói intézmények 
támogatása, egymással való szerves összemüködésbe hozása, újak léte
sítése, új missziói munkák kezdeményezése, diakónusok, diakonisszák, 
ágensek alkalmazása adatgyűjtés, adománygyűjtés céljaira, levelezés, 
konferenciák, tanfolyamok, kongresszusok rendezése, jelentések tár
gyalása, teendők megbeszélése. A bel misszió anyagi alapjául kizárólag 
az önkéntes adakozást fogadja el. Hivatalos lapja: „THc Innere Mis
áién“ , jelenlegi formájában 1937-ben a 32. évfolyamában jár.

Wichern belmissziója sok támadást és bírálatot vont magára. 
Azzal támadták legtöbben, hogy a lelki gondozást az arra rendelt lel
kész kezéből kivéve, laikusoknak adja, hogy a keresztyén közösséget 
szubjektumokra és objektumokra bontja, hogy a szervezett Egyházat 
megveti és hamis versenyre kel vele s hogy az egyetemes papságot 
az önként vállalkozókra korlátozza. (D. E. Achelis: Prakt. Theologie.)

Wichern indulatában, szándékaiban nem volt hiba, törekvését, 
gondolatait és gyakorlati szolgálatát tiszta evangéliumi szellem hatá
rozta meg és a hivő szeretet igaz bizonyságtevője volt.

Amit elvi szempontból kénytelenek vagyunk vele szemben han
goztatni, az a pietisztikus tévedés kiküszöbölését célozza. Wichern az 
egyházi szervezet ad hoc formáját és annak képességeit meg nem 
engedhető módon azonosította az Egyházzal magával ás a lelkipász
tori szolgálatot mintegy hivatalos adottságánál fogva alkalmatlannak 
minősítette arra a munkára, melyet pedig egyedül az Egyház maga 
van hivatva végezni, éppen lelki pásztori irányítás és vezetés mellett. 
Wichern felfogásához tehát hozzátapad a pietisztikus ecclesiola ár
nyéka. Az ö belmissziója lett megindítója a szabad egyesületi formá
ciója evangélizáló és szeretetmunkának az Egyházban, sokszor ellen
tétben, félreértésben, idegenkedésben, alaptalan kiemclteteltscgben 
magával az Egyházzal szemben.

Miként lehet és kell a leimisszióból valóban, gyülekezeti missziót 
alkotni, hogy lesz az Krisztus rendelése szerint magának az Egyház
nak missziói élettevékenysége, a továbbiakban részletesen fogjuk 
majd tárgyalni.

Az azonban kétségtelen, hogy Wichern, aki igen helyes érzékkel 
megkülönböztette helmisszióját a külmissziótól, ezt a, megkülönböz
tetést mégis külsőlegesen fogta fel, mikor az Egyházbari magában
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egy belső pogányság meglétét és annak térítőmisszióját tételezte fel 
és célozta. A gyülekezeti misszió tárgyai Izrael cltcvelyedett juhai, 
akik eltévelyedtek ugyan, de kétségtelenül Izrael házához, Krisztus 
Egyházához tartoznak. Ezért az önkénytes mentőm unkának az Egyház 
szervezett és maga által irányított missziói munkájába kell bele- 
tagolódnia.

Az egyházellmesség vádja különben, amint az ismertetett elvek
ből láttuk, Wiehernt teljesen méltatlanul érte és az említett kifogá
saink sem vonnak le semmit személyes életének, munkájának áldásos 
értékéből, amint semmivel se kisebbíthetik a német belmisszió csodá
latos szolgálatának örökre feledhetetlen, istenáldotta gyümölcsözőét 
sem.

3. Az örökhagyók és az örökség1

A  belmisszió, mint a hivő szeretet montömunkája, a protestáns 
keresztyénség életében olyan nagy és áldott munkát végzett, amelyre 
csak Isten kegyelme iránti mélységes hálával és az Ő emberi eszközei 
iránti tisztelettel és meghatottsággal tekinthetünk,

Miután a mi célunk a gyülekezeti misszió elveinek tisztázása, 
ezen a helyen nem terjeszkedhetünk ki ennek a nagyszerű missziói 
munkának részleteiben való ismertetésére. Olyan örökséget látunk 
és becsülünk azonban benne, melyet a gyülekezeti misszióban felhasz
nálni és érvényesíteni okvetlenül szükségesnek tartunk s ezért, 
legalább néhány adattal utalunk rá.

A  belmisszió! munka alapját mindenütt az evangélisáció képezte, 
úgy is, mint szabad missziói igehirdetés, úgy is, mint az Igének 
n Biblia és a vallásos irodalom által való terjesztése.

Az első bibliát erjesztő társulat 1698-ban alakult, Angliában. 
Németországban 1710-ben b. Camiéin alapított bibliatársulatot, 
Franche haliéi intézeteinek kebelében. A XVIII.  század végén a 
Biblia mintegy harminc nyelven és öt-hat millió példányban forgott 
közkézen. Ennek dacára a legtöbb helységben mégis csak egy temp
lomi Biblia volt és hogy a hivő lelkek mennyire nélkülözték, azt 
egy embernek máig megőrzött kézirata bizonyítja, aki az egész Üj- 
testamentumot lemásolta magának. A történelem feljegyezte egy 
egyszerű falusi leány nevét, a Jones Mariét, aki a Biblia utáni vágya
kozásában éhezett, vándorolt, pénzt gyűjtött és arra indította T. Char
les lelkészt, hogy 1802-ben a Londoni Traktátus Társulatot a Biblia
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kiadására és terjesztésére buzdítsa. Ez a társulat a szükségről meg
győző adatokat gyüjtvén, 1804-ben megalakult Londonban a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat, a Biblia minden magyarázat és jegyzet 
nélküli terjesztésére, keresztyének és pogányok között. A társulat 
116 tagú bizottságot választott az ügyek intézésére, melyben 15 tag 
az anglikán, 15 pedig az evangéliumi protestáns Egyházak képvise
letében vesz részt a munkában, míg 6 a Londonban élő külföldiek 
közül való. Ez utóbbiak közé került be egy magyar ember is, Duka 
Tivadar emigráns orvos, a sárospataki főiskola volt növendéke. A 
bizottságnak lelkész-tagja nem lebet, hogy a társulat felekezeti szem
pontokat, érdekeket ne szolgálhasson, azonban a társulat tagjai gya
nánt a gyűléseken részt vehetnek és tanácsokkal szolgálhatnak a lel
készek. 1827-ben a társulat kimondta, hogy az apokrifus iratokat 
nem terjeszti, az ilyeneket terjesztő személyeket és társulatokat nem 
támogatja, más társulatoknak csak bekötött példányokat szállít és 
azok csak az eredeti kötésben árusíthatják azokat. Ez a határozat 
vezetett a Skót Bibliatársulat külön szervezkedésére és önálló mun
kájára, mely főleg a kiilmisszió területén folyik. A BKBT elnökei 
közül kimagaslik Lord Shaftesbury (1801— 1885.), aki más belmisz- 
sziói munkáknak is ihletője és pártfogója volt s negyven évig szol
gálta a bibliaterjesztés ügyét. A társulat az első londoni világkiállí
táson 170 nyelven mutatta be a Bibliát, 186f)-ben pedig, mikor szék
hazát felavatta, tizenkétezer Bibliából álló könyvtárt rendezett be 
a különféle kiadásokból. Mintegy kétezer terjesztővel dolgozik, évente 
átlag hat millió példányt ad el és eddigi terjesztésének eredménye kö
zel háromszázmillió Biblia. A teljes Szentírás háromszázötven nyelvre 
van lefordítva, az Űjszövetség ezenfelül mintegy hatvan nyelvre. 
A fordítás munkáján tail folyik az állandó átdolgozás is. A BKBT 
szer etet intézmény, az eladott Bibliák árából befolyt összeg a költ
ségeknek esak mintegy a negyven százalékát fedezi, a hátralék szeretel- 
adományokból folyik be. A  társulat, igen helyesen, ragaszkodik hozzá, 
hogy a Bibliáért az, aki. megszerzi, valamennyit fizessen, ingyen 
csak különleges esetekben, nehéz helyzetben élőknek, vagy ünnepi 
alkalmakkor ad példányokat. A BKBT máig a legnagyobb biblia
terjesztő, mellette vannak azonban mások is, mint az említett Skót 
BT, vagy a második nagyságú Északamerikai BT (Philadelphia), 
mely 1808-ban alakult. Ezen kívül működnek a svájci, németországi, 
francia, skandináv, izlandi társulatok. Nálunk a BKBT 1832-ben 
kezdte meg munkáját, a sárospataki Biblia kiadásával. (UT. 1832, Tel
jes B. 1835.) Kőszegen, 1838-ban nyomdát állíttatott fel (Wimmer
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Ágost felsőlövői ev, lelkész által) s itt tíz év alatt százhúszezer Bibliát 
és bibliai részt hozott forgalomba. A  szabadságharc után, 1851-ben. a 
bécsi kormány a. kőszegi és pesti raktárakat lefoglalta, a brit követ 
erélyes közbelépésére azonban ötvenezer példányt sikerült Berlinbe 
menteni, míg végre 1861-ben újra engedélyezték a behozatalt és ter
jesztést. A BKBT a Biblia Károli-fordítását 1904-ig hatvankétszer 
adta ki, az azelőtti összesen 38 kiadással szemben. 1908-ban megjelent 
a magyar revideált Biblia is. A  Skót BT is adott ki képes bibliai 
részeket és Újszövetséget, továbbá revideált szövegű Újszövetséget 
magyarul.

A bibliaterjesztés mellett nagy evangélizáló munkásságot fejt 
ki a vallásos irodalom is. Ennek legrégibb és legnagyobb szerve a 
Londoni Vallásos Traktátus Társulat, mely 1799-ben létesült. Az 
evangéliumi iratterjesztés úttörője More Anna (1745— 1833,), aki 
először írt és adott ki evangéliumi tartalmú füzeteket. E mellett isko
lákat alapított, gyermeknevelő szeretetni unkát végzett, személyisége, 
társadalmi helyzete egyaránt nagy hutással volt a missziói tevékeny
ségekre, de legfőbb munkája rendkívüli arányú evangéliumi traktá
tus írási és terjesztési szolgálata volt, melynek nagy jövedelmét a 
szegények felsegítésére adta. A  LYTT a belmisszió evangelizációs 
alátámasztása mellett különösen nagy segítőtársa lett a külmisszió- 
nak, mintegy 266 nyelven közvetítvén az evangéliumi életfelfogást 
sajtó útján, vonzó formájú olvasnivaló alakjában. Nagyarányú 
ingyenes terjesztést is végez. Első magyar kiadványa 1841-ben jelent 
meg Kőszegen, „Párbeszéd a Bibliáról“  címmel. Rendszeresebben 
1865-ben kezdett nálunk munkálkodni, későbbi vezetői közül Buda
pesten Iiiberauer Riehard és J. Webster tűntek ki.

A nagy evangelizátorok közül megemlítjük az amerikai Dwight 
Moody (1837—1899.) nevét, aki erőteljes és áldozatos személyiségé
vel, szinte hihetetlen munkateljesítményével, lángoló bizonyságtevé- 
sével az evangélizátór örök mintaképe marad.

Az evangélizáció általános misszióján belül a belmissziói munka 
egyés ágaiban, köreiben is nagy örökséget vehetünk számba.

A gyermekmisszió területén ilyen elsősorban az árvagondozás és 
nevelés. Francke inai' említett és méltán történelmi nevezetességűvé 
vált hallei árvaházán kívül, mely 1698-ban nyílt meg és több mint 
húszezer árvát nevelt fel, itt kell ismételten megemlékeznünk 
Wich-ern Raúhes Haus-áról és gyermekfalujának arról a missziói 
koncepciójáról, amely az élet kezdetén gyökeréből fölépülő keresztyén 
élet világot megújító gondolatából és reménységéből táplálkozott.
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Lágy másik hathatós örökhagyója ennek a missziónak J. Fáik 
(1768— 1826.), danzigi árva, akit a városi tanács neveltetvén, ,,adós
sága“ törlesztésére 1813-ban a francia háborúkban elárvult gyer
mekek számára, segítőtársaságot szervezett, majd Weimarhan a 
„ Luther udvar“  nevű árvaházat állította fel, mely mintája lett a 
hasonló nevű és jellegű ev. intézményeknek. G. Mutter 1837-1 icn 
Bristolban alapított árvaházat, mely kétezer árvát nevelt és arról lett 
nevezetessé, hogy Müller sohase kért senkitől egy fillért sem intézete 
céljaira, hanem imádsággal kért Istentől segítőket, akik a Lélek 
indítására siettek támogatására.

A gyermekmissziónak úgy az árvaügyét, mint a gyermekek életé
nek egészét munkábavevő evangélizációt illetőleg legdöntőbb jelentő
ségű ihletűje és legnevezetesebb munkaformája, a vasárnapi iskola. 
melynek kezdeményezője Róbert. Raikes (1736—1811.) volt. Erről a 
munkáról a gyülekezeti gyermekmisszió tárgyalásánál fogunk rész
leteden beszélni.

Itt emlékezünk meg J. Ft. Oberlin-rö1 (1740— 1826.), a strass- 
Imrgi születésű, francia állampolgár, s leint hali lelkészről. Az ő nagy 
munkássága nem szorítható ugyan a bel misszió egyetlen ágára, mért 
a „falusi belmisszió“ atyja abban is példaadó volt, hogy nyomorban 
élő népét földművelésre tanította, szociális érzéket nevelt benne és 
egész csomó szociális intézménnyel, szervezettel ajándékozta meg. 
Azonban legmaradandóbb, korszakalkotó munkája mégis az evangé
liumi szellemű kisdedóvodák <'s óvóképzés kezdeményezése volt.

Méltán nevezték el a „gyermekmentés Herkulesének“ .J. Iiar- 
mrdo-t. (1845— 1905.) Írországban, Bubimban született, atyja spa
nyol származású ember volt, anyja, angol. Barnardo orvos lett, de 
keresztyén missziói lelkületű orvos. Egy szamáristái lóban kezdte meg 
a rongyos gyermekek iskoláját, innen nőtt ki a maga nemében párat
lan missziója. Nagy támogatója Lord Shaftesbury volt. Egész életét. 
az elhagyott és süllő gyermekek megmentésére szentelte. Erre a célra 
több mint hárommillió fontot, közel hatvan millió pengőt gyűjtött. 
„Faluiba“  és „ kastélyaiba“  sokezer fiút és leányt fogadott, be, kik
nek evangéliumi nevelést és gondozást biztosított. Felserdülésük után 
ezeket keresztyén családok körében helyezte el. Húszezer válogatott 
növendékét juttatta ki Kanadába, Ausztráliába és az angol gyarma
tokra, akik ott a keresztyén kultúrának terjesztői lettek. Hajózási 
iskolát is alapított, melyben évente háromszázhúsz ifjú nyer keres
kedelmi és haditengerészi kiképzést. Népmissziói házában maga is 
mint kiváló evangélista működött. Munkája állandó támogatására
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szövetséget szervezett, melyet evangéliumi iralterjesztéssel és propa
gandával tartott össze.

Az ifjúsági misszió körében világszerte ismert és hatékony 
munkai orma a G. Williams (182.1— 1905.)' által alapított Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület, valamint a J. R. Mott és R. Wilder Evangé
liumi Keresztyén Diákszövetsége, melyekkel az ifjúsági misszióval 
kapcsolatosan fogunk részletesebben foglalkozni.

A  keresztyén szeretetmunkásság igazi hajtóerejévé a diakoniu 
szervezett és intézményes létesítése lett. Már említettük e téren 
Wichern nagyszabású diakonusképzö és alkalmazó munkáját. A  férfi- 
diakonia másik nagy szervezője és irányítója Bodelsduvingh Fr. 
(1831— 1910.), akinek Nazaret nevű Bruderképző intézetében és bét- 
lieli munkatolepén mintegy ötszáz diakónus végzi a szeretetni un kát. 
Ugyanő Sarepta néven diakonisszaképzö intézetet is létesített, mely
nek ezerháromszáz tagja van. A Wichern-féle típusnak tizenhét dia
konusképzö otthona van, melyekbe 20—30 év közötti nőtlen férfiakat 
vesznek fel, bármely tisztes foglalkozási körből, aktív szeretetmunká- 
ban való kiképzésre és alkalmazásra. Néhány hónapi próbaidő után há
rom éves kiképzés következik, mely után a diakónusok szeretetintéz- 
ményeknél családatyák, belmissziói segítőmunkások, tanítók lesznek. 
Alkalmazásuk általában nem életpályaszerű és nem élethossziglani, 
később családot is alapíthatnak. Németországban 1910-ben több mint 
háromezer diakónus működött városi missziókban, ifjúsági egyesüle
tekben, gyülekezeti munkákban, Kék Kereszt-egyletekben, hajósok, 
pincérek, kivándorlók, katonák közt, menhelyeken, árvaházakban, 
munkástelepeken, epileptikusok, elmebetegek, siketnémák és vakok 
intézeteiben, kórházakban, ipari' oktatásban és iratterjesztésnél.

A női diakonia modern értelmű alapítója T. FUedncr (1800—  
1864.), kaiserswerthi lelkész. Düsseldorfban, a foglyok közötti munka 
során jött rá arra, hogy a kiszabadult, női foglyoknak különleges gon
dozásra van szükségük. 1833-ban menhellyé alakította kerti házát, 
melyből a megtért nők otthona, a Magdaleneum fejlődött ki. A bete
gek gondozása vezette rá a diakonisszaképzés szükségére. Erre a 
eélra 1836-ban K aisersvvert hben kölcsönből egy házat vett, azt kére- 
getett bútorokkal berendezte, betegápoló szeretetmunka számára. 
Az, első beteg egv róni. kát. vallásé szolgáló volt, az első diakonissza 
pedig Gertrud Weinhardt, Később különböző fokozatú leányiskolá
kat létesített. Az alapítás tizedik éve után már száznyolc diakonisz- 
szája volt, Fliedner halálakor pedig száz munkahelyen négyszáz- 
hnszonöt diakonissza működött. 1910-ben a kaiserswerthi anyaház
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kötelékébe tartozó diakonisszák száma húszezerre növekedett, kik 
közül négyezer külföldön munkálkodott. Többségük betegápolással 
foglalkozik, kisebb részüli nevelő, főleg kisdedóvó munkával. Euró
pán kívül ázsiai Oroszországban, Amerikában, Jeruzsálemben volt 
akkor munkaterületük és otthonuk. Ugyanezen időben Németország
ban a kaiserswerthi köteléken kívül még hetvenöt diakonissza-anyaház 
volt, mintegy hétezerötszáz taggal.

A  férfi és női diakonia, általában a leimissziói munkásképzés 
terén jelentős munkát végzett W. Löhe (1808— 1872.), bajor szüle
tésű lelkész. Ö az előharcosa annak, hogy a belmissziói munkát az 
Egyházban, annak tagjaiban és tagjai által kell végezni. Tehát nem
csak egyletekben, hanem magában a gyülekezetben. 0  mutatott rá 
arra is, hogy a gyülekezeti misszió hivatásos vezetője, irányítója 
csakis a lelkipásztor lehet. Gyülekezeti elvéből kifolyólag megpróbált 
egy olyan diakonisszamunkát indítani, melyben a diakonisszák nem 
intézetben, hanem szüleiknél laktak és onnan jártak a munkába.

Ennek a kísérletnek az lett az eredménye, hogy Löhe rájött 
módszerének téves voltára s belátta, hogy az ilyen diakonissza elveszti 
hivatásának magas eszményét, bérmunkássá, a világ gyermekévé 
lesz. Kimondta a nagy igazságot: anyaház nélkül nincs diakonissza. 
így létesítette aztán a diakonissza-szolgálat legfontosabb, sajátossá
gát megadó feltételét, az anyaházat.

Löhe diakónusokat is képzett, akiket ő evangélistáknak nevezett 
s ezeket külföldön élő hittestvéreik gondozására alkalmazta, a munka 
számára lapot is alapítván. 1850-ben alapította meg a Lutheránus 
Belmissziói Társaságot, melynek munkaköre diasporamisszióra, irat
terjesztésre, kivándorlók gondozására és gyülekezeti munkákra 
terjed ki.

A keresztyén mentőmunka nagyon kiterjedt, és változatos mezőn 
dolgozik. Nagy kezdeményezői és bajnokai közül megemlítjük D. 
Fasmith-t (1790— 1839,), a városi misszió alapítóját; G. O. JLeld- 
ring-et (1804— 1876.), aki a nők közötti mentőmunka és az arravaló 
munkásképzés terén fejtett ki irányadó munkásságot; a már említett. 
Fr. Bodelschivingh-et, aki a Bielefeld melletti Bethel-telepén hétezer 
epileptikus betegnek biztosított otthont, munkát és lelki gondozást;
J .fíost-t (1817— 1880.),a francia protestantizmus legkiválóbb szeretet- 
intézmény alkotóját; ismételten Wiehern-t és mellette Frey Erzsé
betet, a börtönmisssió kezdeményezőit és munkáiéit, valamint azokat 
az evangéliumi lélekből fakadt mozgalmakat, melyek Vörös, Kék és 
Fehér Kereszt név alatt ismeretesek.



A már nagy Világszervezetté nőtt Vörös Kereszt-mozgalomnak 
Florenee Nightingale volt a megindítója, alti 1854-ben, a krimi há
borúban önkéntes sebesültápolási és mentési munkát vállalt, evangé
liumi keresztyén szeretetböl. A Kék Kereszt Egyesület 1877-ben, 
Bernben alakult, kifejezetten evangéliumi jellegű munkára az alko
hol veszedelmei ellen. „Isten és Szent Igéjének segítségével akar 
munkálni az iszákosság és a korcsmái élet áldozatainak megmentésé
ért.“ A Fehér Kereszt Egylet munkája kétágú: egyrészt anya- és cse- 
csemővédelem, másrészt kifejezetten evangéliumi indíttatású harc a 
paráznaság ellen.

A belmisssió mai helyzetképére nézve néhány adatot közlünk fi, 
Fiillkrug 1932-ben közzétett „Dér Internationale Verband für Innere 
Mission und Diákomé"“ e. munkája alapján.

Németország lakosságának 64,1 százaléka protestáns, kereken 
42 millió lélek. Ennek a hatalmas seregnek kebelében a belmisszió 
44 evangelizáló társulat által működik. Gyógyító szeretetniunkát 3917 
intézet végez, 214.000 ággyal 'és 33.450 munkással. Egyéb szcrctet- 
munkában 3428 intézet dolgozik, 198.250 hellyel és 7800 munkással. 
A diakonisszák száma 44.000, a diakónusoké 4400. Az evangéliumi 
sajtó és iratterjesztés mintegy négyezer kiadványt 15 és félmillió 
példányban hoz forgalomba.

Franciaország 39 millió lakosából egymillió protestáns és ebből
650.000 református. Ez a csekély számú evangéliumi keresztyénség 
méreteihez képest hatalmas missziói munkát végez. 18 népmissziói 
organizációja működik. A Société Centrale Evangélique 1900 óta 
112 gyülekezet Jétesülését segítette hathatósan elő. Szeretet intézmé
nyei körében 3 diakonlssza-anyaház, 110 jótékony egyesület, 28 beteg- 
gondozó intézmény, 31 aggmenház, 10 gyermekotthon, 13 fiú- és 26 
leányárvaház működik, melyekhez a speciális szeret el munkál, végző 
alakulatoknak még egész sora csatlakozik. A John Bost-intézmények 
kötelékében 6 női- és leányotthon, 3 férfi- és 1 gyermekotthon virágzik.

Hollandia 7,953.000 lakosának 55.1 százaléka protestáns, ebből
2.850.000 az állami református, 620.000 a szigorú református, 110.000 
az evangélikus Egyházhoz tartozik. Mindezek az Egyházak igen ki
terjedt és sokoldalú missziói munkát végeznek. Közülük a szigorú 
református Egyház a missziót tiszta gyülekezeti munka által végzi, 
mintegy 200 bizottság irányítása alatt. Benne fontos szerepet visz 
a családlátogatás és az evangélizáció. Igen nagy apologetikus munkát 
végeznek erre alakított, egyesületei.



A holland bel misszió 414 intézményt és 24.392 gondozási helyet 
foglal magába. Munkája kiterjed a városi, kikötői, utazási, utcai, 
katonai, cigány- és zsidó-misszió körére. Vasárnapi iskoláiban tíz
ezer tanító vezet kétszázötvenezer gyermeket. Árvaházaiban évente 
1200 gyermeket nevelnek és mintegy 12.000 kihelyezettre viselnek 
gondot. 13 református és 1 evangélikus diakonissza-intézete foglalko
zik főleg betegápolással. 19 betegápolási intézetében 6300 ágy és 2100 
munkás van. A  Heldring-intézeten kívül még 10 más intézet tart 
fenn Magdaleneumot. A missziói egyesületeknek mintegy 130.000 
tagja van.

Svájcnak 2,320.000 református lakosa van. Gyógyító, nevelő 
és gyülekezeti missziói intézeteinek száma 346, ezeken kívül 133 más 
intézmény és gazdag evangelizációs sajtó végzi a misszió munkáját.

E néhány :adat is mutatja, hogy a protestáns keresztyénség 
gyülekezeti missziói munkája milyen hatalmas bizonyságtétellel szó
lal meg az Evengélium mellett az emberválságnak ebben a szörnyű 
idejében és hogy milyen gazdag örökséget és útmutatást szolgáltat 
számunkra is Egyházunk gyülekezeti missziójának kiépítésére.

4. A magyar református gyülekezeti misszió kialakulása

1. A  magyar református Egyház kétségtelenül kezdettől fogva 
gyakorolta a hivő szeretet munkáit. Intézményes emléke ennek a régi 
időkből az 1529-ben alapíttatott debreceni Ispotály. Ha azonban azt 
nézzük, hogy Egyházunk kebelében mikor és hogyan indult meg 
a fentebb vázolt külföldi belmissziói munkához hasonlatos, közelebb
ről annak hatására fakadt missziói tevékenység, akkor azt találjuk, 
hogy ennek első nyomai mindössze a tizenkilencedik század második 
felére követhetők vissza.

Ennek a munkának van néhány olyan előzménye, melyek kihatá
sukban fontosak a voltaképpeni református missziói szellem felébre
désére Egyházukban.

Ilyen a közös protestáns jellegű Országon Protestáns Árvaegylet 
megalakulása 1859-ben. Eredeti neve Ágostai és helvét hitvallású 
Országos Árvaegylet volt. melyet csak 1891-ben változtatott át az 
előbbire. Iskolája. 1867-ben nyílt meg, Képes Naptárát 1873-ban 
indította meg, budapesti Árvaházát 1877-ben avatták fel. Alapítása 
körül Bauhofer lelkész, Biberauer Tivadar, Hornyánszky Viktor és 
Meyer Antal buzgólkodtak. Fejlesztése és vezetése körül nagy szolga
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latokat tett 1860-tól Székács József, aki biztosította az egylet magyar 
jellegét, pártfogókat gyűjtött és megszerezte az árvaház telkét. Nép
iskoláját először Ballagi Mór -vezette, aki a Naptárt is megindította. 
Az Arvaház igazgatója 1874-től Brocskó Lajos volt, maga is egykori 
árva-növendék. Az első ötven évben az egylet 639 árvát nevelt fel és 
helyezett ki és pedig 118 iparost, 46 kereskedőt, míg a többi tiszt
viselő lett. A  jelentés szerint e félszázad alatt csak tizenegy növendék 
nem vált be. A legnagyobb adományt Wagner János orvos adta,
310.000 koronát.

A  második előzmény a Bethesda Kórház volt, Bákody Tivadar 
orvos, aki a budapesti német református egyházközség betegeit 1862 
óta ingyen kezelte, 1866 január 1-én kétszobás kórházat rendezett be 
hat beteg számára egy ápolónővel és rendelőhelyiséggel, Bethesda 
néven. Ebből nőtt ki a mai Bethesda Kórház, mely 1872 óta: van 
jelenlegi helyén, de református magyar intézménnyé csak 1909- 
ben lett.

A  tulajdonképpeni belmissziói munka e kezdetek után a vasár
napi iskola megindulásával lép be Egyházunk életébe. Az első vasár
napi iskolát. Biberauer Irma, később Szabó Aladár hitvese, vezette 
Budapesten, 1882 nyarától kezdve. A munka gyorsan fejlődött és 
1886-ban Budapesten már 11 vasárnapi iskola működött 780 gyer
mekkel. Első pártfogói, vezetői, munkásai között ott találjuk Petri 
Elek, Szélts Farkas, Kenessey Béla teol. tanárokat, Szabó Aladár, 
Farkas Sándor. Benkű István segédlelkészeket és teológusokat, Bitay 
Béla teológust, aki a belmisszió egyik erdélyi úttörője lett és Antal 
Gézát, aki a Dunántúlon kezdte meg a vasárnapi iskolai munkát.

Az evangélizáció megindítója és hamarosan vezére 1886-tól kezdve 
Szabó Aladár lett, aki az imaórákat, imaheteket és vallásos estélyeket 
bevezette. Az első tíz évben ez az evangelizációs munka úgy Budapes
tén, mint az ország több területén rendívüli jelentőségűvé és hatá
súvá nőtt. Egyik gócpontja, a budapesti Hold-utcai evangelizációs 
terem valóságos fogalommá lett. Szabó Aladár mellett Kenessey 
Béla és Kecskeméthy István folytattak buzgó evangélizációt.

A belmissziói egyesületek közül első volt a Lórántffy Zsuzsanna- 
Egylet, mely 1892-ben alakult. Munkája a következő két évtized alatt 
fokozatosan kiterjedt a vasárnapi iskolára, az evangélizációra, a sze
génygondozásra, napközi gyermekotthon, cselédotthon, penzió, dia
konissza-otthon és képző, városi misszió stb. létesítésére és fenntartá
sára. Kiváló vezetője volt SsUassy Aladárné. Ugyancsak 1892-ben 
indult útnak a Budapesti Református Kér. Ifjúsági Egyesület,
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Szilassy Aladár és Szabó Aladár vezetése alatt. Ennek munkájáról 
az ifjúsági misszió tárgyalásánál fogunk megemlékezni.

Az 1892. év még egy alakulat születési éve volt. Ekkor indult 
meg Szabó Aladár kezdeményezésére a budapesti lelkészek Értekez
lete, melyből 1894-ben az Egyházi Értekezlet fejlődött, Budapesten 
Szöts Farkas, Erdélyben Molnár Albert vezetése alatt.
. 1893 nagypéntekjén Kiss Áron, Bernáth István, Kecskemétiig
István és néhány más társuk megalapították a Nagypénteki Reformá
tus Társaságot, melynek célja a züllésnek kitett, vagy elzüllött gyer
mekek megmentése. A társaság szeretetkáza ma is működik Erzsébet- 
otthon névvel. Budaörsön. A  Budapesten már régebb óta munkál
kodó Skót Missziónak 1895-ben J. Maedonald Webster skót lelkész 
lett a. vezetője, akinek köszönhető a misszió magyar református 
jellege és akinek munkája folytán ez a misszió a magyar református 
bclmíssziőnak egyik fontos segítőtársa- lett.

Végre 1900-ban Megyercsy Béla teológus, egyetemi hallgató ba
rátaival megalakította a Bethlen Gábor-Kört, az egyetemi hallgatók 
közötti cvangélizáeiő és szerétetmunka céljára.

A  beimisszió kibontakozó munkáját segítette az cvangelizáló sajtó 
is. Még 1888-ban mega lapít! atotl a Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság, melynek első szellemi irányítói közt Hegedűs Sándort, Zsi
linszky Mihályt, Kenessey Bélát, Szőts Farkast találjuk. A  társaság 
Házi Kincstár és Koszorú Füzetei az evaugelizáló irodalom első 
és nagyhatású hadjáratát vívják a magyar lélek meghódításáért a. 
missziói munka számára, míg folyóirata, a Protestáns Szemle, elvi 
cikkeivel és tanulmányaival járul hozzá a misszió kérdéseinek tisz
tázásához. Missziói irodalmunk első igazi nagyjelentőségű eseménye 
azután Szabó Aladár V j Óramutató c. munkájának megjelenése 
1896-ban, mely nálunk az első belmissziói útmutató és évkönyv.

A század végéig így indul meg és alakul ki Egyházunkban a 
gyülekezeti misszió megalapozó munkája. Nagy nehézsége az, hogy 
a teológiai liberóiizmus szellemétől vezetett és áthatott egyházi, köz
véleménnyel találkozik, mely erősen idegenkedik a pietista ízűnek 
cs lelkűnek érzett missziói munkától és emellett ezekben a kezdemé
nyezésekben a magyar leiektől idegen, a magyar viszonyokhoz nem 
találó erőszakolást vél felfedezni. Messze vivő történeti és lélektani 
okai vannak annak, hogy a missziói munka nálunk nem az Egyház, 
a gyülekezet életének gyökeréből, belső szükségletéből hajt ki, hanem 
kívülről, külföldi hatások alatt, egyéni és egyesületi kezdeményezé
sek nyomán próbál beoltódni és megfoganjzani benne. Ha meggon-
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dőljük, hogy még a külföldi evangéliumi Egyházakban is, csakhogy 
korábban, de szintén ez volt a missziói lclkiismeret felébredésének 
útja, nincs mit csodálkoznunk ezen a jelenségen. Másfelől azonban 
van egy eredeti előnye is a mi bclmissziói kezdeteinknek, mely bosszú 
harc után mégis a győzelem bizonyosságát adja neki és ez az, hogy 
nálunk a missziói munkát kezdettől fogva Egyházunk hivatásos ve
zetői, vagy vezetésre hivatott és később tényleg vezetőkké is lett sze
mélyiségei tekintik lelkiismereti ügyüknek és veszik kezükbe annak 
irányítását.

Közülük Szabó Aladárt méltán nevezik a magyar bélmisszió 
atyjának, mint aki ez első korszak minden indulásának és munkájá
nak élén áll s azoknak valódi lelki és szellemi irányítója. Kemény 
és harcias személyisége a tudományos és gyakorlati munka fárad
hatatlan készségével párosult és ez az ötvözet adott erős belső meg
győződésének kifelé is olyan hathatósságot, mely köréje tömörítetté 
az evangéliumért élni, munkálni és harcolni kész lelkeket s még szel
lemi ellenfeleiben is tiszteletet ébresztett.

2. A  X X . század első két évtizede, mely a világháborúval, forra
dalommal és Trianonnal végződik. Egyházunk missziói munkája 
szempontjából már nem olyan egységes jellegű, mint a kezdőkorszak 
volt. Részijén új, másgyökerű mozgalmak indulnak és ütköznek benne, 
részben maguk a munkák szétfejlődnek és specializálódnak.

A  korszák kezdetén még Szabó Aladár áll, aki 1903-ban meg
alakította a Bethania Egyletet, a kér. hitélet felvirágoztatására és a 
könyörülő szeretet gyakorlására. Ez az egyesület, valamint a körü
lötte és általa kialakuló „élő keresztyén szövetségek“  iratterjesztési, 
evangelizációs, bibliakörös, konfereneiás munkájukkal kétségtelenül 
jellegzetes formáját építették ki a magyar belmlssziónak, elég széles 
területen be is hálózták az Egyházat, de mégis kevésbbé tudtak egy
séges lelkűiétet teremteni, mint a megelőző korszak kezdeményei. 
Ma már talán, mikor ennek a mozgalomnak is a missziói öntudatra 
ébredt Egyház munkájába olvadtak át értékes hatásai s egykor ellen
téteket keltő vonásai kezdenek a múlté lenni, kimondhatjuk, hogy az 
„élő keresztyén“  szellem olyan pictisztikus kovászt tartalmazott, mely 
propagatív erejét az Egyházban magában paralizálta, befelé fordí
totta, eltokozódásra kényszerítette. A magyar égen feltornyosiüó 
viharfelhők árnyékában nem tudott a református Egyháznak magá
nak lelki előkészítőjévé és felszerelőjévé lenni a nagy megpróbáltatás 
gyorsan közeledő idejére. Természetesen, ez a megállapítás semmit 
sem von le azoknak a belső áldásoknak értékéből, melyeket a maga
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izolált köreiben nyújthatott. De azt nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ebben a korszakban más mozgalmak törnek elő, melyek az alig lélek- 
zetriyi idő alatt mégis indítóivá válnak a katasztrófa utáni új missziói 
koncepciónak és munkának.

Ilyenek a magyar evangéliumi keresztyén Diák mozgalom (1904), 
a Vasárnapi Iskolai Szövetség (1909), a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége (1910), a magyar ev. kér. Missziói Szövetség (1912) ,

Ezek a mozgalmak és alakulatok lesznek ugyanis alkalmassá arra, 
hogy a magyar református Egyház, szétszuMt-tatása után, bennük és 
általuk megtalálhassa és megkezdhesse a létparancsként eléje adott 
gyülekezeti tagozatonként való megszervezkedés életformáját, úgy a 
csonkaországi, mint a kisebbségi sorsba, került testrészeiben. Ezek 
mellé járultak, .mint a kor szükségét egyre -világosabban megértő 
alakulások, a Magyar Evangéliumi N Öegycsnhtek Szövetsége (1904). 
a Kálvin Szövetség (1908), az Országos Református Léikészt egyesülét 
(1907).

A szeret etmunkásság terén ennek az időszaknak legnagyobb ese
ménye az 1903-ban megalakult Fiiadéi fa  Szövetség azon ténye, hogy 
1906-tól kezdve a magyar református diakonissza-munka megindítója 
lett s 1909-ben megvette a Bethesda Kórházat, melyben Bibcraucr 
líiehard és felesége vezetése alatt az első magyar református kórházi 
diakonia áldott munkája kezdődött és folyik.

1914-bén, a világháború kilátott, torkában alapítja meg aztán a 
tiszántúli egyházkerület a debreceni Diakonissza Intézetet, mely az 
első, magának az Egyháznak tulajdonát képező ilyen intézetünk. 
Ugyanezen évben nyílt meg az ÖBLE hajdúböszörményi Kálvineuma, 
lelkészek fiúlárvái nevelésére.

3. A világháború után a Magyarországi Református Egyház is 
darabokra, tört, melyek az új viszonyok között önálló életre kény
szerültek. ) i

A  mai Magyarországi Református Egyház 1132 gyülekezetével, 
1307 lelkészével és 1,870.000 leikével most is a törzsét [alkotja a 
magyar reformátusságnak. A  missziói munka szempontjából Egyhá
zunkban, a múlt tanulságainak ogvre öntudatosai;]) elsajátítása alap
ján. valóban korszakalkotó fordulat állott be. Ennek a fordulatnak 
bekövetkezésében, a belőle származó új szellemnek kialakításában, a 
kibontakozó munka irányításában Ravasz Lászlóé a. vezérszerep.

A be.hnisszió hagyományos fogalma voltaképpen ezzel a fordu
lattal válik meghaladottá és kezd a helyébe nyomulni a gyülekezeti 
misszió fogalma és tartalma. Egyházunk az események ás körülmények
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súlya, a világi-említő tények parancsa alatt ráébred a kor nagy köve
telésére: az önkéntes, egyéni, egyesületi bclmissziót egyháziasitani 
kell, vagyis az Egyháznak ezt a missziót, mint saját döntő fontosságú 
élettevékenységét, a magáénak kell nyilvánítania, mint ilyent, magá
nak kell megszerveznie és folytatnia.

Ezt a ráébredési, magavállalást néhány irányító elhatározás és 
tény tükrözi. 1922-ben az Egyetemes Kouvent 22. jkvsz. határozatá
val kimondja a. konventi Behnissziói Bizottság felállítását és meg
állapítja annak szabályzattervezetét. 1927-töl kezdve a Konvent évről- 
évre Behnissziói Útmutatót ad ki. A  Zsinat 1930. V. 10-i 869. sz. 
határozatával utasítja a Kuiiventet, hogy a missziói munkát szabály
rendelettel állapítsa meg. Ennek következtében a Konvent 1931 ápr. 
15-én 142. sz. határozatával megállapítja és életbe lépteti ...1 Magyar- 
országi Református Egyház Missziói Szabályrendeletéf‘‘ . Az ifjúsági 
munka számára maga a Konvent alkalmaz és fizet missziói lelkészeket 
és munkásokat. Konventi Missziói Alap létesül, melyből az egyház- 
kerületek missziói munkái, a külföldi magyar református gyüleke
zetek, a diakon issza- intézetek és a szeretet intézmények évi segélyben 
részesülnek. Végre 1933 IX. 14-én a Zsinat megalkotta a III. törvény
cikket ..Az Egyház missziói munkájáról“ , amely azon év október 
31-én kormányzói megerősítést és jóváhagyást nyert.

A missziói munka területén a világháború után a következő fon
tosabb események történtek:

1920-ban megnyílt a Lór&ntffy Zsuzsanna Egyesület diakonissza- 
kórháza és megalakult a Magyar Prof. Nők Örse. Szövetsége, 1921-ben 
létrejött a magyar református diákok Solt Dc.n Glória-Szövetsége, 
1924-ben a Magyar Keresztyén Leányegyesületek Szövetsége alakult 
meg és megnyílt az ÖBLE nyíregyházai Kálvineuma lelkészek leány- 
árvái számára, 1931-ben, az örszetitmikiósi lelkészözvegyi Szeretet- 
házzal kapcsolatosan megindult a református szociális misszión tan
folyam, 1932-ben alapít látott az Orsz. Református Szerele tszöv c tség, 
Kiss Ferenc, vezetése alatt, mely eddig a. legjelentősebb missziói ala
kulatunk és már is 25 szeretet intézményt, árvaházakat, nggmenháza- 
kat, szülőotthonokat stb. tart fenn és különböző szeretetakeiókat foly
tat. Végre 1935-ben megnyílt a tiszántúli egyházkerület debreceni 
diák o nusképzÓ intézete.

A régi magyarországi református Egyház elszakított részeinek 
legnagyobbika a Romániai Magyar Református Egyház, melyben az 
erdélyi és a királykágómelléki egyházkerületek foglaltatnak.

Az erdélyi egyházkerületnek 20 egyházmegyéje, 610 anya-, 102
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leány-, 109 fiókegyházközsége és 911 szórványa van. Léle les zárna 
530.000. A  királvhágómelléki egyházkerületben 6 egyházmegye, 183 
nnyai'gyházközség és 230.000 lélek van. A két egyházkerület lelkészei
nek száma 850.

Az erdélyi egyházkerületben a. világháború után a református 
egyházi öntudat megerősítésére különféle mozgalmak, akciók és intéz
kedések történtek, így az istentisztelet, a vallásoktatás, a konfirmációi 
előkészítés, az egyház/egyelem, a lelkészképzés újra való szabályozása, 
továbbá az egyházi társadalom rendszeres alkalmakkal való összegyűj
tése és gondozása.

Missziói szempontból legfontosabb az, hogy az egyházkerület 
vezetői a helyzet súlya alatt határozott lépéseket tettek a missziói 
munkáknak egyházi tevékenységgé tételére. E végből, az önkéntes 
egyesületek megszüntetésével vagy beolvasztásával az egyházi társa
dalom egészét, életkorok és nemek szerint egyházközségi, egyházme
gyei és egyházkerületi szövetségekbe szervezték, melyek belső szabad
ságuk, öntevékenységük biztosítása mellett az egyházi tisztviselők és 
hatóságok irányítása, felügyelete és védelme alatt munkálkodnak, tizek 
a szövetségek: Vasárnapi-iskolai Szövetség, 6—12 éves fiúk és leányok 
egyházi közössége, 1933: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, 
a 13— 24 éves férfi-ifjúság egyházi közössége. 1933; Református 
Leányszövetség. 1933; Református Nószövetség, az asszonyok és ön
álló nők egyházi közössége. 1928; Református Férfiszövetség. 1935.

E szövetségekben, egységes terv szerint, közös alapszabállyal, de 
önálló ügyrenddel folyik a hitbeli ön tudatosítás, a keresztyén szel
lemű kulturális művelés, a. szociális és karitatív tevékenységek muu- 
kálása. Maga az egyházkerület a Missziói Tanács által irányítja, 
vezeti, támogatja és védi a szövetségeket, melyeknek segítségére 
utazó-titkárokat is alkalmaz. A szövetségek munkája egyetemes jel
legű szcretetintézvíények körül tömorödik, amilyenek az egyház- 
kerület, szászváros! Arvaháza (1928) , az előbb marosvásárhelyi, azután 
kolozsvári Diakonissza-intézet (1928), a kolozsvári Református Kór
ház (1933), Az egyházkerület több évi előkészítés után megkezdte a 
kühnissziában való aktív részvételt is, 1933-ban kikiildvén elsőmisz- 
szionárius lelkészét. Mandzsúriába, ahol önálló missziói állomás léte
sítését vette célba. A missziói munkák szellemi és lelki táplálója az 
egyházkerület 1926-ban létesített központi Iratterjesztő vállalata.

A királyliágávietléki egyházkerület is megalkotta, az egyházi tár
sadalom szövetségi szervezetét, az iratterjesztést. Nagyváradon árva- 
házat tart fenn és részt vesz a kiihnissziói munkában,.
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A Jugoszláviai Református Keresztijén Egyház 4 egyházmegyé
jében 53 egyházközség és 55.SÍM) lélek van, kikből 8000 szórványban 
él. Az egyháztagok 75 százaléka, számszerűit 41.600 lélek magyar, 
24 százaléka, 13.400 lélek német, a többi horvát és cseh. A 47 lelkész 
közül 32 magyar, 13 német, 2 esdi.

Missziói munkájában az iratterjesztés és az cvangélizáciá vezet. 
Vasárnapi iskolai, ifjúsági és szórványgondozói tevékenységet folytat, 
néplapot, évkönyvet ad ki magyar és német nyelven, a TIeidelbergi 
Kátét horvát nyelven is kiadta. Az egy házegyetem Feketiesen árva
házat tart fenn.

A Csehszlovákiai Református Egyháznak 3 egyházkerülete, 10 
egyházmegyéje, 291 egyházközsége és 204.826 lelke van. A missziói 
munka vasárnapi iskolákban, ifjúsági egyesületekben, leánykörökben, 
nŐcgyesittetckben és énekkarokban folyik, van Írott erjesztés is. Berci
kén egyházi árva ház működik.

5. A  missziói törvénycikk és szabályzat

A Magyarországi Református Egyház Törvényeinek III. tör
vénycikke. mint említettük, az Egyház missziói ■munkájává/ rendel
kezik. Ennek a törvénycikknek jelentősége a magyar reformútusságra 
nézve korszakalkotó, mert ez az első hivatalos és egyetemes akarat
nyilvánítás arra, hogy Egyházunk a missziói munkát a maga saját 
élettevékenységének vallja és igényelje. Ennek indokolásául a tör
vénycikk felemlíti azokat a kötelező alapokat, melyeken a missziói 
munka épül. Ezek: az Isten Lelkének való engedelmeskedés, a Szent
írás szellemének és saját történelme bizonyságainak indításai, a misz- 
sziói parancs (Máté ev. 28. r. 18—20. v.) teljesítése.

Ez az indokolás magában rejti azt, hogy a missziói munka a 
múltban is, mindig kötelezte az Egyházat, ennélfogva bele is tarto
zott annak tevékenységi körébe, még ha ideiglenesen nem ő maga 
vette is a kezébe. A missziói parancs idézése a legáltalánosabb tex
tushoz fűződik, mely ugyan kétségtelenül vonatkoztatható a misszió 
egész területére, azonban mi, amint láttuk, éppen az egyes missziói 
munkaágak sajátosságának kiemelhet esc céljából, ezt a parancsot, a 
kii 1 misszióra vonatkoztat juk.

A törvénycikk döntő intézkedése az, hogy a missziói munkát a 
törvényesen szabályozott egyházi feladatok közé iktatja, mint az egy
házi tisztviselőkre és az egyházi agukra egyaránt kötelezőt, ami az
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Egyház lényegének, hivatásának és méltóságának teljesen megfelelő 
rendelkezés. (1.)

A  missziói munka meghatározása (2— 3.) megfelel a hármas 
missziói parancsnak, magába foglalja a lelkigondozásfc (pásztori misz- 
sziót), a keresztyén társadalom bajainak gyógyítását, (a gyülekezeti 
missziót.) és a kühniásziót. A  feladatok nincsenek módszeresen szét
választva, azonban ez nem is a törvénye ikk, hanem a missziót ado
mány feladata.

A  munka végzését előíró rendelkezések (4— 6.) a misszió gya
korlását minden egyházközségben kötelezővé teszik. Az egyházi ható
ságoknak vezető és irányító részt ad benne, az egyházi tisztviselőket 
pedig felelőssé teszi a munkáért.

A  munka szervezését illetőleg legfontosabb a fokozatos missziói 
bizottságok felállítása. Tulajdonképpen ezek a bizottságok a munka 
igazi végzői, mivel maguk körébe vonhatják a gyülekezet valamennyi 
missziói buzgalma és tevékenységű tagját. így  az elvileg kötelező, 
indításában azonban személyes, és Önkéntes missziói munka a törvé
nyileg statuált bizottság természetes kiszélesedése által hathatja ál 
a. gyülekezet egészét. Az egyházi hatóságok, hivatalok és testületek 
így valóban az irányítás, felügyelet és védelem szolgálatát látják el 
a misszió bensőséges, személyes, lelki munkája körül.

A munka legfőbb irányítója, felügyelője és védelmezője, vala
mint támogatója az Egyetemes Konvent (7.), amelynek feladata az 
egységes munkaterv megállapítása és a missziói alap létesítése is. 
Tartalmi szempontból igen fontos a missziói munkások képzéséről 
és továbbképzéséről rendelkező rész (8.). Ennél a nagyjelentőségű 
feladatnál a Konvent szerepe az általános irányelvek megadása, míg 
magát a képzést és továbbképzést az egyházkerületek végzik. Külö
nösen kiemelendő az a- rendelkezés, hogy az általános irányelvek az 
egyesületek által fenntartott intézményekre is kötelezők. A  Konvent 
kötelessége az idegenben élő magyar reformátusok, valamint a Ma
gyarországon élő külföldi reformátusok gondozása és a külmisszió 
megszervezése. (9— 10.) Végre a törvény gyülekezeti missziói napot 
is állapít meg. (11.)

E korszakalkotó törvénycikk, mely a hagyományos „belniissziót“ 
elvben gyülekezeti misszióvá, egyházi élettevékenységgé tette, kelet
kezésének időpontjában természetesen kénytelen volt számot vetni 
az adott, helyzettel s a létező szabad egyesületi munkaformákat elfo
gadni, megtartani, kétségtelenül azzal a bölcs intencióval, hogy utat
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nyisson azoknak az egyházi közösségbe való belétagolódására. Ami
lyen mértékben ez sikerülni fog, olyan mértékben válik az Egyház a 
missziói munka egyik, bár legfőbb tényezőjéből annak igazi alanyává, 
a Szentlélek hatalma és vezérlete alatt,

A  törvény általános rendelkezéseit részleteiben kidolgozza és 
egyetemesen kötelező érvénnyel alkalmazza a Missziói Szabályren
delet. (Egyetemes Konvent. 142.— 1931.)

Ez a szabályzat négy fejezetben rendelkezik a missziói munká
ról és annak részeiről, a missziói munka szerveiről, végzéséről és 
fedezeti forrásairól.

Mivel a szabályrendelet intézkedéseit a gyülekezeti misszió rész
letes tárgyalásánál mindenütt figyelembe vesszük, itt csak az első 
fejezet tartalmát vázoljuk, tekintettél arra, hogy annak elvi jelen
tősége és jellege van,

A missziói munkával és annak részleteivel az 1—23. paragrafu
sok foglalkoznak. A missziói munka szent kötelesség, melyet minden 
egyházi tisztviselőnek, alkalmazottnak és egyház!agnak híven és lelki- 
ismeretesen kell teljesítenie. A  munka kétirányú: beim fesziéi és köl
ni fesziéi. A szabályzat tehát a pásztori missziót nem tárgyalja, ami 
érthető is, mivel itt a közösségi munka szabályozásáról van szó. 
Azonban feltételezi a lelkipásztor gondozó és nevelő munkáját, sőt 
ki is mondja, hogy a belmisszió a. pásztori munkát kiegészítő lelki 
építés, A  mi felfogásunk szerint ezt úgy fejezhetjük ki. hogy azzal 
párhuzamos és kölcsönös missziói munka. Igen helyeseli hangoztatja 
a szabályzat, hogy a belmisszió és a. külmisszió egymást feltételezik, 
erősítik és táplálják s ezért mind a kettőt feltétlenül végezni kell. 
Ami közelebbről a belmissziól illeti, azt a szabályzat a lélek veszélyei 
és akadályai elleni küzdelemnek tartja, a Krisztushoz való vezetés 
és a Benne való növekedés céljából. Hangsúlyozza a munka korszerű 
eszközökkel való végzését,

A belmisszió részben hit építő, részben szeretetmunka. A  hit- 
építő munka körébe sorozza a szabályzat az evangélizáeiót, az irat- 
terjesztést, a családon és iskolán kívüli vallásos nevelési, ebben a 
vasárnapi iskolai, ifjúsági és a felnőttek közötti missziót, az egye
sületek munkáját, a családlátogatást. A szeretetmunka, vagy diakoma 
körébe sorozza a segítő, mentő, gyógyító, szociális és szór vány gon
dozói munkákat. Megcm lékszik még a külföldön élő hit test vérek, 
illetve a nálunk élő külföldi hittestvérck gondozásáról és végre a 
külm issei óról is.
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Amint ez az áttekintés mutatja, a szabályzat mindazt a tevékeny
séget, ami az egyház megbízottjainak, elsősorban a lelki pásztóinak 
vezetése alatt közösségi módon és keretek között folyik, a. belmisszió 
körébe sorozza. Valójában tehát, legalább elvileg, a belmissziót tény
legesen egyházi, gyülekezeti missziónak fogja fel és mint ilyent, sza
bályozza..

Reánknézve elsősorban ez az alapfelfogás fontos és jelentős, a 
gyülekezeti munka részleteire nézve lehetnek kisebb-nagyobb elvi 
indokéi eltérések, amelyeket a továbbiakban fogunk érvényesíteni.



MÁSODIK FEJEZET

A GYÜLEKEZETI MISSZIÓ ALAPKÉRDÉSEI

1. A gyülekezeti misszió parancsa

a) Krisztus a gyülekezeti misszióra maga küldötte ki és rendelte 
az apostolokat és ezáltal az Egyházat tette e munka egyedüli inan- 
datáriusává. A  gyülekezeti misszió útlevelének, mely a. parancsot 
magúban foglalja, a Máté.' r....iO,.j\észél tekintjük.

Ez az útlevél mindenekelőtt kijelöli a gyülekezeti misszió fel
adatát: Krisztustól nyert hatalom a tisztátalan lelkek felett, hogy 
azokat kiűzzük, továbbá minden betegség és minden ercitelenség 
gyógyítása, (1. v.) A  gyülekezeti misszió tehát a bűn elleni harcra 
és a gyógyító szeretet gyakorlására, rendeltetett.

" a  küldetés sajátosságát a misszió területe adja, melyet Krisztus 
e szavakkal határol el: ..Pogányok útjára ne menjetek és sanmritá- 
nusok városaira ne menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házá
nak eltévelyedett juhaihoz“ . (5—6. v.) Ez a parancs világosan meg
mondja, hogy ennek a missziónak területe a gyülekezet, az. Egyház.

A  továbbiakban fel van sorolva a gyülekezeti munka tartalma, 
annak részletezése, „Elmenvén, prédikáljatok, mondván: elközelített 
a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklotokat tisztítsa
tok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek". (7— 8. v.) A  gyü
lekezeti misszió tartalma, tehát a szabad formájú missziói igehirdetés, 
a betegei; gyógyítása, a bűnösök megtérítése, a keresztyén élet foly
tatás plántálása és nevelése, a keresztyén társadalom lelki megújítása.

Kimutat ezek után a parancs a gyülekezeti misszió személyi far- 
vására. „Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek aranyat, se 
ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe. Se útitáskát, se két ruhát, 
se sarut,, se pálcái, mert méltó a munkás az ő táplálékára". (8. b— 
10. v.) Ezek a szavak azt jelentik, hogy a gyülekezeti misszió sze
mélyi forrása egyedül a hivő szeretet lehet, mely önkéntes áldozat
ban nyilvánul meg.



Nagyon fontos az az utasítás, amely a misszió megindulását sza
bályozza, „Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzá
tok meg, ki abban méltó és ott maradjatok, amíg tovább mehettek“ . 
(11. v.) A  gyülekezeti misszió tehát legelőször otthont, barátot, szö
vetséges társakat keres magának a gyülekezetben s ebből, mint mag
ból indul ki. Ez a növekedésének nélkülözhetetlen feltétele.

Krisztus figyelmeztet minket arra, hogy a misszió sikere nem a 
mi érdemünk, ellenben a hű munkás és akik őt befogadják, a lelki 
békességet nyerik Istentől, amit senki se vehet el tőlük. Az ítéletet 
pedig Istenre kell bízni s az nem marad el. (12—15. v.)

Tudjuk, hogy Isten Egyháza, a valódi és élő gyülekezet nem 
egy a szervezett Egyházzal és gyülekezettel, bár abban keresendő és 
hit által meg is található. Mivel azonban a Láthatatlan Egyház tag
jai szét vannak szórva a világban és el vannak vegyülve a látható 
gyülekezetben, azért nem szabad tudatlanságban lennünk a felől, 
hogy a Krisztus küldötteit a. gonosz és hitetlen világ fiai részéről 
ellenállás, üldöztetés, gyűlölet fogadja és hogy Krisztus evangéliu
mának megjelenése éppen arra való, hogy lelki ellentétek támasz
tása által belevigye a világba az elválasztó és tömörítő mértéket. 
Ezért a misszionáriusok juhok a farkasok között, akiknek a kígyó 
okosságával kell tudni ok elsiklnni a. gonoszság tőrvetései felett s a 
galamb szelídségével kell képviselniük Istennek a Krisztusban meg
nyilvánított nagylelkűségét. A maguk bölcsesége helyett a Lélekre 
kell hallgatniok és neki engedelmeskedniük, mint tanítványoknak és 
szolgáknak. ( 16—27. v.)

A  gyülekezeti misszióhoz Istennek felséges Ígéretei fűződnek. 
A  Krisztus küldötteinek nem kell félniük semmitől, mert az l 'r  
gondot visel az ő küldötteire és Krisztus maga tesz tanúságot mel
lettük Isten trónja előtt. (28—33. v.)

A gyülekezeti misszió lényege Imre és pedig az isteni szeretet 
Imrca a bűnnel. JÉz a harc gyakran .széttépi a vétség és az érdekek 
embéf"Ttote 1 ekeit, élesen megvilágítja a puszta emberi kapcsolatok 
értéktelenségét, de azért, hogy rávezessen az egyetlen szeretetremél
tóra: Krisztusra, kiben mindent megszentelve nyerhetünk vissza, 
amit érette elvetettünk. Ennek n harcnak zászlója tehát a kereszt, 
amelyet mindenkinek fel kell vennie, aki az ü misszionáriusa akar 
leírni. Kzzel az áldozattal szemben azonban a legnagyobb jutalmat 
adja Krisztus: azonosítja magát velünk. (34— 42. v.l

b) Isten Igéje a. fentebbiek szerint kétségtelenné teszi, hogy a 
gyülekezeti misszió magának Istennek szeretetmimkája a lelkekben.
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az ő emberi eszközei által. Nem titkolja, sőt teljes erővel hang
súlyozza, hogy az 0 szeretete, amint az Krisztusban testet öltött, 
gyökeréből, teljesen más, mint- az emberi szeretet, vagyis azok az 
indulatok, melyeket az emberek szeretetnek tartanak és neveznek, 

A  gyülekezeti misszió minden mozzanatát ez az isteni, valódi 
szeretet Itatja át, mint éltető forrás és az emberi eszközöknek ehhez 
a. mértékhez kell igazodniuk. Természetesen, maguk erejéből erre 
képtelenek s csak a Kegyelem ajándékából, hit által lehetnek a sze
retet hírnökei a gyülekezetheti.

Az Ige az 1. Kor. .13. r.-ben feltárja előttünk ennek a szeretet
nek titkait. Rámutat arra. hogy a szeret etet nem pótolhatja a leg
szebb beszéd, .a legmélyebb tudomány, az emberekbe, önmagunkba 
vagy dolgokba vetett hit, a legnagyobb jótékonykodás és a legbámil
latosabb áldozat hozatal sem, mert mindezek nem a szeretet feltételei, 
hanem gyümölcsei akkor, ha belőle fakadtak, különben pedig lehet
nek teljesen idegenek és ellentétesek vele. (1—3. és 8. h. v.) Rá
mutat továbbá arra, hogy milyen sivár és gonosz a szeretet nélküli 
élet, a Krisztusnélküli ember, aki szegénységében irigykedik, harag
szik, bosszút táplál, gazdagságában kérkedik, fclfuvnlkodik, a maga 
hasznát keresi. Ezzel szemben a szeretet soha sem cselekszik ékte
lenül. azaz szertelenül, nem örül a hamisságnak és nem múlik el 
minden kedvezőtlen hangulattól. (4. b,— 6. a. v.)

Megvilágítja az Ige azt, hogy a valódi szeretet csak a hit által 
lehet a miénk, illetve, hogy a szeretet tud egyedül hinni a lélek való
ságában és Krisztus isteni hatalmában, amely Ilit alapján hosszütürő, 
bűnt elfedező, az igazságnak örvendező, reményteljes, kegyes és ma
radandó. (4. a., 6. b.— 7. v.) A szeretet a legnagyobb, mert az Isten
ijén való érettséget, bölcse,séget, teljességet jelenti. (9— 13. v.)

Isten Igéjének ezekben vázolt útmutatása nyomán kíséreljük 
meg fejtegetni a gyülekezeti misszió alapkérdéseit.

2. A  gyülekezeti misszió mai értelme

.A bevezető részben láttuk, hogy az Egyház nemcsak templomi, 
kultusz-közösség, élete nem szorítható be a templom falai közé. Krisz
tus teste a lelkek élet- és munka,közössége a e test valódi tagjainak 
tevékeny részt, kell venniük életében, harcában, munkáiban.

Éppen ezért nem képzelhetünk helytelenebb felfogást, mint azt 
a közkeletű véleményt, hogy az Egyház dolgai kizárólag a lelkipász
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torra tartoznak. Ahol ez a vélekczés gyökeret ver, ott fogalom sincs 
a reformáció által hirdetett élő, evangéliumi Egyházról.

Az igazság az, hogy a legjobb lelki pásztori munka mellett sem 
létezhetik élő Egyház, tagjainak a lelkipásztort követő és támogató, 
munkáját megsokszorozó és gondjait megosztó odaadása nélkül. 
Az Egyház életét tehát nemcsak a templom falai közé, de a lelki- 
pásztor egyéni ténykedései közé sem lehet beszorítani és korlátozni. 
Ezékiel próféta látta a templomból kifolyó vizet, mely mindenütt, 
életet támaszt. {Ezek. 47. r.) Ez a képe a hitből fakadó szeretet-mun- 
kásságnak, mely az Egyház testében és vezetése alatt, mint az ő mun
kája, folyik, felöleli a nevelő, védő, gyógyító, segítő szeretet minden 
módját a különböző életkorú, nemű, foglakozásit, állapotú tagok 
összesége által és számára. Ebből következik, hogy az Egyháznak, 
református értelemben, szeretet munkát nem végző tagjai nem 
lehetnek.

A hagyományos „belmisszió*' azokat a munkákat tartotta sze
retet,munkáknak, melyeket a hivatalos Egyház nem végezhet. Mi az 
Egyház tevékenységeinek organikus jellemzésével ebbe a fogalom- 
zavarba világosságot derítettünk, midőn kimutattuk, hogy a „hiva
talos“ tevékenység az Egyháznak egyik, külső, önfenntartó tevé
kenysége, míg a misszió és benne a gyülekezeti munka egy egészen 
mástermészetü, belső, tartalmi élettevékenysége, mely amazzal semmi
képpen nem jöhet ellentétbe, ha az organizmus egészséges. Ezzel 
együtt azonban azt is megállapítottuk, hogy a szeretet munkásság 
szintén az Egyházé, és pedig nem hivatalos, hanem missziói jellegé
nél fogva.

A belmisszió általunk is vázolt munkája csak nyilvánvalóvá és 
elutasíthatatlanná tette azt a követelést, hogy a gyülekezeti missziót 
magának az Egyháznak kell végeznie, mint döntő jelentőségű saját 
élettevékenységét. Ez, különösen ma, az ő legbcnsőbb, legsajátabb, 
legszentebb hivatása és feladata, szervezete és intézményei csakúgy 
ezért a feladatért vannak, mint élő tagjai. Megengedhetetlenek tehát 
az olyan egyesületek, szervezetek, vagy intézmények, melyek az Egy
házat a saját területén, u saját munkájában pótolni vagy helyettesí
teni akarnák.

A  bevezető részben láttuk, hogy missziói szempontból az. Egyház 
nem hivatalaival, hanem az élő gyülekezettel azonos, mely megbí
zottjai és tagjai által a saját fölépítésén dolgozik és így a szorctet- 
munkásságnak is maga a gyülekezet lehet egyedüli szervezője, veze
tője, végzője, számadója, ellenőrzője. Az Egyház élet-halálkérdése az,
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hogy feleslegessé tegye és kizárja az életébe való, tőle független bele
szólásokat és belenyúlásokat s önmagát a hitből fakadó tevékeny 
szeretet munkáló Egyházává teremtse át, amire alapíthatott és ren
deltetett.

Ezekből a megállapításokból következnek Egyházunk aktuális 
feladatai a gyülekezeti misszió térén. Mindenekelőtt az egyliáztagok- 
nak Öntudatos sajátjává kell tenniük a belmisszió történetét, tanul
ságait, problémakörét. Lelkűidet kell nevelnünk az Isten kegyelmi 
ajándékaiból arra, hogy az Egyház külső erők és segítségek helyett 
merje bizalmát, ezzel létét a Hit és szeretet önerejére helyezni. Az 
Egyház egyetemének radikális átértékelést kell végeznie abban a 
tekintetben, hogy a gyülekezeti missziót ne más teendőinek asztaláról 
lehullott alamizsna-morzsáival, hanem minden erejével folytassa. 
De ez az átértékelés magának az életnek más értékelése kell hogy 
legyen, egy olyan életnek hitbeli propagálása és plántálása, mely a. 
maga dicsőségét, méltóságát, valódi értelmét Krisztus szeretőiének 
szolgálatában látja.

Nem kétséges tehát, hogy a gyülekezeti misszió mai értelme a 
Szeretet Impériumának érvényesítését jelenti az Egyház testében. 
Mikor ezt az értelmezést adjuk a gyülekezeti missziónak, leplezetle
nül szembe állítjuk a Szeretet hatalmát a Töke és a Fegyver impé
riumával.

Ezekkel szemben a Szeretet Impériuma nem intézményes, hanem 
egyéni jellegű. Tagadjuk azt, hogy az Egyház világi analógiára, saját 
intézménykörében gyakorolhatna uralmat a lelkek felett. Nem keve
sebb, hanem más az a hatalom, amelyet testében érvényesítenie kell. 
Az Egyház szerctetközösség, a Szeretet erőközpontja, mely egyéni 
tagjai életén át sugározza ki Krisztus életét mindenüvé, ahol tagjai 
különféle hivatáskörben élnek. Diktatúrák, erőszak, töniegkezelés 
ellenében a csak Istentől függő személyiség védője, szószólója, tevé
kenységének tere és módja.

A  gyülekezeti misszió, mint a Szeretet impériumának érvénye
sítése, minden materiális felfogással szemben a tiszta lelkiség hirde
tője és gyakorlója. Ezért nem szociális, jogi, gazdasági, politikai 
természetű, hanem misszió, mely a lelkek szolidaritását akarja meg
valósítani a sok millió kis és nagy pozícióban, melyeket tagjai a 
világban elfoglalnak. Egyforma lelkűiét, evangéliumi értékelés, Isten 
Igéje szerinti állásfoglalás minden kérdésben és mindenütt, ez a 
Szeretet impériumának lényege.



De éppen ezért a gyülekezeti missziót nem szabad összetévesz
teni a humanizmussal, az általános emberszeretet. jótékonykodó akciói
val. A  Szeretet impériuma nem humánus, lianem krisztusi. A humá
nus elképzelés az embert tartja szeretetreméltónak s ezen az alapon 
egyenlőséget, szabadságot és testvériséget követel számára. A  Szeretet 
impériumát hordozó gyülekezeti misszió a bűnben és nyomor fisát/bán 
egyenlő emberek önmagáktól való megszabadításáért küzd és a meny
nyit Atyában való testvériséget szolgálja. Emberfeletti mértéke van: 
Krisztus szerctete. Ezt akarja munkában, tényekben realizálni, hatóvá 
tenni. Határozottan és soha sem titkolva, önmaga hirdeti, hogy a 
szeretétmnnka nem arra való, hogy megoldja a szociális problémá
kat. Ennél sokkal nagyobi), maradandóbb feladat van reá bízva. Mivel 
éppen a szeretet az, amely megláttatja a nyomort, bűnt, szenvedést, 
elsősorban arravaló, hogy kihívja, leleplezze és vádolja a Sátánt s 
hogy a lelkekben bűnbánótól ébresszen. Másodszor a szerctetmuiika, 
a maga áldásaival Isten országának, az üdvösségnek, az Örökéletnek 
mennyei előízét érezteti meg a így ígéretté, biztatássá lesz a lelkek 
számára a boldog örökkévalóság felől Végre vádja és ígérete együtt 
intelemmé és indítássá válik, hogy a világ és emberi ösztöneink elle
nére kell és lehet is mássá, újjá lennünk. Isten fiaivá, akiket a terem- 
tottség sóvárogva vár. Ha ezeket a szálakat összegzőjük,.. a gyüle
kezeti missziónak, mint szeretetni unkának valódi értelmét és hatal
mát abban fogjuk megtalálni, hogy Krisztus lelkét, arcát jeleníti 
meg a világban. Az Egyháznak,, mint Krisztus testének Fejét lát
hatóvá. sugárzóvá teszi.

A szerétélmunkának ez az egyéni, lelki és krisztusi jellege, szem
ben a világi és emberi intézményességgel, sajátos, maga lényegéből 
folyó, nem öncélú, de a, Léleknek engedelmes szervezetet és intézmé
nyeket igényel és ilyeneket szükségképpen magával is hoz. A gyü
lekezeti missziót azért úgy kell tárgyalnunk, mint szervezett és intéz
ményes szeretet munkát.

3. A gyülekezeti misszió célkitűzései

A szervezet és intézmény nem öncél, hanem eszköz, maga felett 
álló célok szolgálatában. A gyülekezet missziói munkára való meg
szervezése tehát szintén eszközi jelentőségű a magasabb eél érdekében.

Általánosságban ez a cél az, hogy az Egyház élő tagok aktív 
munkaközössége legyen, Ez a célkitűzés a mozdulatlan, adminisz
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trációs és liturgiáUs alakulatot öntevékeny organizmussá formálja át. 
Az általános célt két szempontból lehet szemlélni: egyéni és közösségi 
oldaláról.

Egyéni szempontból a gyülekezeti misszió aktív tgyháztuyokat 
kíván. Ez alatt hitében öntudatos személyiségeket értünk, akik hitük 
gyümölesözéseként tevékeny részt vesznek a gyülekezet szeretetmun- 
kájában. Az ilyen evangéliumi személyiségek élettörvényét Isten 
Igéje a II. Timoth. / .  r. TA'.-ben, a világi lelkületlel szemben, abban 
állapítja meg, hogy Isten gyermekei nem a félelemnek, hanem az 
erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét kapták.

A keresztyén személyiséget tehát mindenekelőtt az erő jellemzi, 
és pedig a Széntlélektől nyert lelki erő. Ez a keresztyén jellem sajá
tossága, kinek lelkiismeretében Krisztus valóságos és élő hatalom. 
Az evangélium világában minden az emberen, a személyiségen fordul 
meg, de úgy, mint Krisztus uralma alatt működő erőtényezőn. Ez 
az erő ellentéte az erőszaknak, mert az igazi erő nem kényszerít, 
hanem hat. Az erőszak félelemből származik és félelmet szül, ezért 
egyenesen ellentétes a keresztyén lelki erővel, melyet a félelem lelké
nek hiánya jellemez. Az erő nyugalmat, békét ad és képessé teszi a 
telket a felelősség és áldozatosság hordozására. Az evangélium azáltal, 
hogy a keresztyén személyiségnek egyenesen világtényezői jelen
tőséget biztosít, egyúttal tiltást jelent az egyén minden önkénye 
ellen is. A korlátozó és egyensúlyozó erő, mely ezt a tiltást képviseli, 
a szeretet lelke. Amint Madách kifejezi: az egyén szabad, csak egy 
törvény köti, a szeretet. Ez a. szeretet nem. érzelgősség és nem frázis, 
hanem a szolgálat kötelezése, parancsa és indulata. A józanság lelke 
pedig azért adatott, hogy a szeretetet megőrizze minden rajongás
tól és a valóság helyes ismeretére, értékelésére vezessen. A gyüle
kezel i misszió ezek alapján olyan egyháztagokat igényel, akik öntuda
tos hitük erejével ellene állanak az egyén, a faj, a társadalom őrü
letének: az erőszakos önkénynek, a gyűlölködő sovinizmusnak, a, ma
teriális kommunizmusnak és józanul adják magukat a Krisztus sze
retet ének szol gá la lába.

Az Igének ez a parancsa természetesen megsemmisíti az egyház- 
tagságnak azt a tétlen és gyümölestelen passzív torzképét, mely régeb
ben elhatalmasodott az egyházi felfogásban. Az egyháztagságnak azok 
a pusztán külsőleges feltételei, melyek szerint egyháztag az. aki anya
könyvezve van és esetleg igénybe veszi az egyházi szolgálatokat, meg
fizetvén az egyházi adó minimumát is, az Ige ítélete alatt, semmissé 
válnak. Az állami törvények szerint még ennél kevesebbel is lehet
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valaki valamelyik íelekezet tagja, azonban az élő Egyház missziói 
közösségében egészen más követelmények, vág}'is a fentebb érintett 
lelki ajándékok érvényesek. Ezért kell tehát teljes elszánással arra 
törekednünk, hogy az összes egyháztagokat, amennyiben egyház
tagoknak tekinthetők, e lelki alapon, tehát önkéntes odaadással, de 
szervezett módon tömörítsük a gyülekezeti misszió munkájába és 
közszellemmé tegyük azt a megítélést, hogy csak az lehet egyháztag, 
aki ennek a szervezett lelki munkaközösségnek aktív tagja.

Közösségi szempontból a gyülekezeti misszió célkitűzése éppen az, 
hogy a gyülekezet tagjait a hitből jakadó szeretet élet- és munka- 
közösségére neveljük és abban tevékenyen megtartsuk.

Ez a közösség a világi társadalom és a jótékonykodó egyesük1- 
tesdi szellemével szemben a testvéri szövetség evangéliumi és hit val
lásos szellemét éli és érvényesíti. Divat, cím, rang, osztály, vagyon, 
társadalmi előítéletek ebben a szövetségben nemcsak hogy nem szá
mítanak, de határozott öntudatossággal lerombolandók, megsemmi
sítendők. A  világi, humanisztikus egyesülésekben döntő dolgokat: a 
címzéseket, hatásköröket, ünnepeltetést teljesen meg kell szüntetni, 
hogy kizárjuk az evangéliummal merőben ellentétes érdemszerzést, 
magamutogatást, reprezentációt, más egyesülésekkel szembeni vetél
kedést és öncélúságot. Ezekkel szemben a testvéri szövetségben a. 
nagyobb szolgálat, a több szeretet rangsorát kell életbeléptetni és pedig 
az önkéntes fegyelem és alárendelés szabálya szerint. A gyülekezett 
misszió szövetségében senkinek se jár köszönet, mert senkinek sin
csenek előjogai és érdemei. Ezzel szemben minden munka Istennek 
adott hálaáldozat a Kegyelem kiváltságáért. Maga a szövetség az 
Egyház tagozata, munkátényezöje, mely egyetlen más egyházi tago
zattal sem vetélkedik elsőségért, hanem valamennyivel engedelmes 
örömmel összemüködik.

Az elmondottakból kifolyólag ki kell emelnünk azt a tényt, hogy 
a gyülekezeti misszió közösségében ismeretlen fogalom a szereplés 
s e.salt a szolgálat ismeretes. A szereplés az egyén érvényesülését, 
feltűnését, ünneplését jelenti. Természetéből következőleg mindig 
színjátszás, mert. a szereplő nem a maga teljes és igazi valóját, hanem 
csak előnyős oldalát mutogatja benne. A szerepléshez az emberek 
gratulálni szoktak és a szereplő azt el is várja. A  szolgálatban az 
egyén mellékes, benne az ügy, a munka, illetve annak lelkülete és 
mozgató parancsa a fontos egyedül. Ezért a szolgálat őszinte és 
komoly valóság. Érette nem gratuláció, hanem Istennek adandó

M akkní: Áss Egyház missziói m unkája 17
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köszönet jár, a háládatosság kifejezése. Természetesen a szolgálat 
egyúttal az egyén legigazibb és legteljesebb megvalósulása is, azon
ban nem világi, szereplési, hanem evangéliumi értelemben.

A  gyakorlati életben a gyülekezeti missziót legtöbbször a társa
dalmi jótékonykodással tévesztik össze, illetve azzal azonosítják. Leg
fontosabb teendőnk annak öntudatosítása, hogy a gyülekezeti szere - 
tetmunkának sohasem a jótékonykodás a célkitűzése. Ez a misszió 
ennél végtelenül több és egészen más célt .szolgál, a gyülekezeti közös
ség evangéliumi értelmű szervezett önfenntartását és önmegvalósí
tását. Ha félre nem értjük, mondhatjuk azt, hogy a missziói gyüle
kezet önerejéből, önkörében kíván gondoskodni tagjainak összes szük
ségleteiről, és pedig folyamatos, állandó módon. E szükségletek között, 
mint természetes előfeltétel, a lelki cxisztcncia szükségszerű bázisa, 
ott van az anyagi élet Isten Igéje szerinti biztosítása is. De mindenek- 
felett ott van a lelki élet minden irányú nevelése, védelme, kibon
takoztatása is. Ez a köteleztetés elválaszthatatlan az anyagi és lelki 
értelmű teherhordozás közös és arányos megvalósításától.

Az anyagi és lelki teherhordozás megvalósítása mindenekelőtt 
ránevelő munkát igényel. Le kell küzdenünk azt a tarthatatlan ata- 
vizmust, mely a szervezett és kötelező teherviselés minden formájá
tól esztelenül iszonyodik. Az, amit úgy a munka, mint az áldozat
hozatal terén meg kell változtatnunk: keveseknek céltalan kifárasz- 
tása, erejük felett való oktalan megterhelése. Az ebből származó 
eredmény nem igazi erőgyűjtés, mert a mozdulatlanul maradó töme
gekben csak növeli a tunya nemtörődömséget, a sült. galambra való 
szájtátást és az ezer kibúvót kereső alacsony önzést. Téves azért is, 
mert elernyeszti a többségben az önfenntartás lelki izomzatát. És 
végre végzetes azért, mert a célt magát meghamisítja, rázok ugyanis, 
akik henne részt vesznek, a jótékonykodás külső előnyeit, továbbá a 
szórakozást és mulatságot fogják igazi célúknak tartani s a valódi 
szolgálat nem lesz szívbeli, lelki ügyükké. A  szórakozási jótékony
ság kettős hazugságot, takar. Anyagilag tékozlás, melyből a célra 
csak morzsák jutnak, erkölcsileg pedig megalázása a célnak, mert 
Örökértékű kötelezettségért alacsony, haszontalan ellenértéket akar 
szolgáltatni. Kétségtelen ugyanis, hogy az emberek, úgynevezett 
jótékonycélú mulatozásuk közben nem gondolnak Krisztusra és az 
ő kicsinyeire, holott, ha mi krisztusi célt akarunk szolgálni, méltó 
áz, hogy öntudatosan, teljes lélekkel csak rágondolva, önmaga fen
ségéért szolgáljuk. Bizonyos tehát, hogy Krisztust egyházi bállal 
szolgálni nem lehet, de Krisztusnak az ilyen alamizsna nem is kell.
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Az ilyesmi hazug kijátszása a gyülekezeti misszió szent parancsá
nak s az Egyház új életének szabadságharcában a Sátán lerombo
landó hadállásainak egyik legszokottabb formája. Az Egyliáz ezért 
tudatosan utasítja el magától a társadalmi analógiára gyakorlandó 
jótékonykodást, hogy helyette önfenntartó, szervezett gyülekezeti 
missziót végezzen.

4. A gyülekezeti misszió tényezői

a) A  lelkipásztor és a, hivatásos missziói munkások. A  Missziói 
Szabályzat 25. paragrafusa szerint a lelkipásztor az egyházközségi 
missziói bizottság elnöke. A  III. Fejezet 74. paragrafusa közelebb
ről is előírja a lelkipásztornak a missziói munkában való tevékeny
ségét. E szerint az egyházközségben elsősorban a lelkipásztor és egyéb 
lelkészek s az erre a óéira kiképzett missziói munkások hivatottak 
a missziói munkára. A  75. paragrafus szerint a munkáért fegyelmi- 
leg a lelkipásztor felelős. A  munka egyes részeire vonatkozólag a 
76. paragrafus úgy intézkedik, hogy az evangétizálá munkát min
denütt a lelkipásztor intézze, vezesse. Házi istentiszteleteken az igét 
mindig lelkész hirdesse. Az iratterjesztés a lelkipásztor irányítása 
és ellenőrzése alatt álljon. A  gyermekmisszió munkásainak heten
ként a lelkipásztor tartson előkészítő órát. Az ifjúsági munkát, ahol 
lehet és szükséges, kiképzett ifjúsági titkárok vezessék, de kívánatos, 
hogy ezek is lelkészi képesítésnek legyenek. A felnőttek lelki veze
tésének szálai mindenesetre a. lelkipásztor kezébe fussanak össze, 
ezeknek bibliaóráit ő maga tartsa, a vallásos összejöveteleket pedig ő 
irányítsa.

Hivatásos missziói munkásnak a szabályzat 78. §-a azokat ismeri 
el, akiket a munkára valamelyik egyházkerület minősített, hatalma
zott fel 'és bocsátott ki. Ilyenek a diakónusok, .diakonisszák, missziói 
titkárok. Ezek mellett a szabályzat említi a hivatalos iratterjesztőt 
(76. §), az egyházi tanítót és énekvezért., a családlátogatásban való 
segítségre a presbitereket és a szegények gondnokát. (U. o.)

Amint látjuk, a szabályzat is a lelkipásztorra helyezi a g y ü le k e 

zeti missziói vezetésének, irányításának súlyát, bizonyos, főleg ige- 
hirdetői teendőket egyedül ő reá bíz és a munkáért öt teszi felelőssé. 
Ha már most rendszerezve akarjuk áttekinteni a lelkipásztornak, 
mint tényezőnek részét a gyülekezeti misszióban, azt mondhatjuk,

17*
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hogy ezen a téren három feladatköre van, ú. m.: az irányítás, a 
védelem, az ellenőrzés.

Az irányítás körében a lelkipásztor készíti el a gyülekezeti misz- 
szió munkatér vét, annak véghezvitelére a munkásokat ő osztja be, 
ő állapítja meg a konkrét célokat ás a módszert s munkatársait 
ezekre maga tanítja meg és vezeti he, Ö az, aki a gyülekezet munkáját 
az egyházmegye, egyházkerület és egyetemesség missziói munkájá
nak szerves részéül illeszti be és azokkal összhangban tart ja. Az irá
nyításhoz tartozik tartalmi értelemben az is, hogy a gyülekezeti 
misszió igehirdetési teendőit a lelkipásztor végzi, mivel a munka 
igazi irányítója az Ige maga, Az irányítás munkájában bizonyos kor
mányzási és adminisztrációs teendők is egyesülnek: a munkát ő 
tartja nyilván, a kapcsolatok fenntartásáról ő gondoskodik és a be- 
végzett munkáról ő tesz jelentést.

Az irányítást ahhoz a mértékhez kell a lelkipásztornak szabnia, 
mely szerint a gyülekezet, missziói munkája a legkonkrétabb, leg
aktuálisabb és leglokálisabb legyen, de ugyanakkor az Egyház egé
szének munkájába a, legöntudatosabban, legkozérdekübben illeszked
jék bele. A  helyi feladatok buzgó szeretettel való szolgálata ás az 
Egyház nagy közügyeinek áldozatos munkálása együttes összhang- 
zásban adja m ega gyülekezeti misszió egészséges, gyümölcsöző kibon
takozását. A  helyi munka az egyetemes célokhoz való igazodás nél
kül vak, az egyetemes munka a helyi feladatok szolgálata, nélkül 
üres lenne.

A védelem a lelkipásztor legszebb feladata a gyülekezeti misz- 
szióban. Ez a munka az ő féltett kincse, ennélfogva arra féltékeny 
szeretettel vigyáz. Elsősorban védelmezi a missziót- a külső veszé
lyekkel szemben. Kívülállókkal szemben ő a misszió képviselője s azt 
mind hitvallású mind gyakorlati szempontból köteles megvédeni 
világnézeti, felekezeti, társadalmi, politikai, valamint kifejezetten 
vallás- és egybázellenes támadások ellen. De védelmeznie kell' a misz- 
sziót annak belső veszedelmeivel szemben ls. A gyülekezeti misszió
nak minden külső támadásnál veszedelmesebb ellensége a tagok 
között fellépő képmntatás, a külsöséges indokokból való álbuzgalom, 
a világiasság, a harag ás szeretetlen ség. A lelkipásztornak szünte
lenül figyelmeztetnie, tanítania kell a lelkeket, hogy a testvéri szö
vetségben ezeknek elejét vegye, vagy ha fijlhurjánzottak, kiirtsa 
őket. Saját türelme, nagylelkűsége, közvetlensége ás odaadása erre 
nézve a leghatékonyabb leckeadás.
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Az ellenőrzés belső és külső természetű. A  belső ellenőrzés a 
misszió szellemére vonatkozik. A lelkipásztornak a legnagyobb gond
dal kell állandóan őrködnie azon, hogy a gyülekezeti misszió a. Szent
írás és a Hitvallások szellemében folyjon. Hogy a munka minden 
részletében megfeleljen az Egyház kijelentett lényegének és .ebből 
következő célkitűzéseinek. A  külső ellenőrzéshez tartozik a munkások 
kötelességteljesítésének felvigyázása, a kitűzött munkaterv keresztül
vitelének pontos ellenőrzése, az ügykezelés és az anyagi ügyvezetés 
lelkiismeretességének, tisztaságának állandó szemmel tartása.

A  hivatásos, vagy meghízott missziói munkások a lelkipásztor 
irányító, védő és ellenőrző tisztének keretében végzik a számukra 
általa kijelölt munkát. Ezen belül maguk is irányítók, védelmezők és 
ellenőrzők.

b) Az egyházi hatóságok részvételét a. gyülekezeti misszióban 
mind az Egyházi Törvény, mind a Missziói Szabályzat előírja,

A  presbitériumra vonatkozólag az I. te. 74. § a) pontja kimondja, 
hogy tagjai részt vesznek a lelkek gondozásában. A  44. § szerint 
..a felügyeletükre bízott egyháztagokat időnként, de legalább egy 
évben egyszer meglátogatják, az elhagyatottakat és betegeket felkere
sik. a lelkipásztornak segítenek a missziói munkában". Az e) pont 
rendelkezik arról, hogy a kétezer lélekszámút meghaladó gyülekeze
tekben a presbitérium missziói bizottságot alakítson, mely a hivatásos 
munkásokra felügyel, a szervezeteket ellenőrzi, a missziói jellegű 
egyesületeket támogatja.. A  g) pont előírja a szegények, árvák, bete
gek gondviselését, ebben a polgári községgel való együttműködést és 
az iskolaköteles árvák taníttatásáról való gondoskodást.

Az egyházmegyében az I. te. 93. pár. 1. pontja szerint az esperes 
irányítja a missziói munkát, az egyházmegyei, missziói bizottság közre
működésével. Ez a munka, az espere&i vizitáció alkalmával vizsgálat 
tárgyát képezi. (96. pár.) Az egyházmegyei missziói bizottságot az 
egyházmegyei közgyűlés alakítja s ennek útján a. munkát felügyeli 
é,s ellenőrzi. Az egyházmegye is köteles az árvák és szegények gondját 
felvenni, valamint intézni tartozik a missziói jmntok és szórványok 
gondozását. ' i , . j

Az egyheízkerületberi minden egyházépítő és egyházi.ársadalmi 
munka irányítója a püspök (I. te. 129. pár. h). Az egyházkerületi 
közgyűlés szintén missziói bizottságot választ s felügyel a munkára. 
A szegény gyülekezeteket és iskolákat támogatja, az árvákat és sze
gényeket gondozza, a missziói egyesületekre felügyel, alapszabályai-
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kát saját keretében jóváhagyja, működésüket ellenőrzi, alsóbbfokúak 
alapszabályainak jóváhagyásában fellebbezés esetén dönt. (I. te. 
140. pár.)

Az egyetemes Konvent az I. te. 154. pár. szerint a külföldi ma
gyar’ református gyülekezeteket és az itteni külföldi reformátusokat 
gondozza, a missziói ügyeket vezeti és intézi, konventi missziói bizott
ságot alakít, megállapítja az egyházkerületi, megyei, községi missziói 
bizottságok egységes szervezetét, munkakörét, ügyrendjét, a munka 
országosan egységes évi tervét, melynek végrehajtásáról az egyház
kerületektől jelentést kíván. Gondoskodik két egyetemes szeretet- 
intézmény, ú. m. az Orsz. Közalap és. az Orsz, Lelkész! Nyugdíjintézet 
fenntartásáról, kezeléséről, gyarapításáról. Felügyel az egyetemes 
adóalapra, melyből az egyházközségek segélyezését eszközli. Az egye
temes Egyház, vagy több egyházkerület által fenntartott missziói, 
jótékonysági intézetek igazgatásáról, vagyoni felülvizsgálatáról, ellen
őrzéséről gondoskodik. Vallásos és egyházi célú, valamint egyházi 
tisztviselők által alkotott egyesületekre felügyel, azok alapszabályait 
országos vagy több egyházkerületre terjedő keretben jóváhagyja- 
Ezek mutatják, hogy a Konvent hatásköré a gyülekezeti misszió köré
ben igen nagy és döntő jellegű.

ej A Missziói Szabályzat második fejezete ,,A missziói munka 
szervei“ cím alatt foglalkozik az egyházközségi, egyházmegyei, egy
házkerületi és konventi missziói bizottságok munkakörével. (24— 73- 
pár.) Ezek a fokozatos bizottságok a missziói munka tulajdonképpeni 
szervezői, vezetői, ellenőrzői, sőt tagjaik által legtevékenyebb végzői 
is. A  bizottságok nem hatóságok, hanem azoknak delegációi vagy szer
vei. Ezért a hatóságok irányító, támogató és felügyelő tevékenységé 
alatt közvetlenül, személyes kapcsolatokban munkálnak azon, hogy a 
misszió tényleg egyházivá váljon s viszont az Egyház mindig új és 
új missziói feladatokat és lehetőségeket öntudatosítson és vegyen 
munkába, A  bizottságokat tehát úgy kell tekinteni, mint az egyházi 
élet fokozatos kereteiben lévő központi magvakat, melyekből és melyek 
körül a missziói munka kibontakozik és tömörül. A  7!)— 80, pár. sze
rint e bizottságok által gondoskodnak a fokozatos egyházi hatóságok 
a gyülekezeti misszió anyagi szükségleteinek fedezeti forrásairól is.

Míg az egyházi hatóságok részvételét a misszióban elvileg az sza
bályozza, hogy mennyiben tudják biztosítani annak egészségességét 
az elg'épiesedés, megkövül és és az egyénien kötetlenség ellentéteinek 
kiegyensúlyozásával, a missziói bizottságokét viszont az, hogy mennyi
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valóságos lelki erőt és tartalmat képesek belevinni az egyházi szövet
ségek szervezetébe.

d) Az egyháztagok részvétele a gyülekezeti misszió munkájában 
a lelki Egyház sorsdöntő kérdése. A missziói szabályzat ezt minden 
egyháztag kötelességévé teszi. (74, pár.) Részleteiben is felsorolja a 
munkának azokat az ágait, melyekben egyháztagok tevékenykedhet
nek. így az iratterjesztést bármely buzgó egyháztag végezheti. A  gyer
mekül issziób a. minél több egyháztagot he kell vonni. Bibliakör veze
tésével a lelkipásztor, kellő óvatossággal, nem lelkészt képesítésű egy
háztagot is megbízhat. Az egyháztagok előkészíthetik, rendezhetik a 
vallásos estélyeket és azokon szolgálhatnak. Egyháztag megbízható 
énekkar, zenekar szervezésével és vezetésével is. Szomszédságban lakó 
egyháztagokra lehet bízni egyes családok gondozását, ellenőrzését. 
A  szeretet munkában a legnagyobb mértékben igénybe kell venni az 
egyes egyháztagok közreműködését. Arra kell törekedni, hogy ne 
néhány emberre halmozódjék minden teendő, hanem mindenkinek 
jusson, arányosan, megfelelő rész a munkából. (76. pár.) A munká
ban való részvétel általánosan kötelező, de kívánatos, hogy az egyház
tagok arra önkéntes buzgalomból vállalkozzanak. (77. pár.) A sza
bályzat, amint ezekből látszik, elég széles értelemben igényli az egyház
tagok részvétedét a gyülekezeti misszióban.

Ha ezt a rendkívül nagy fontosságú kérdést elvi alapon akarjuk 
tisztázni, akkor a teendők taxatív felsorolásán túl azt kell megállapí
tanunk, hogy minden adott vagy lehetséges esetben mi határozza meg 
az egyháztagok tevékeny részvételének mikéntjét a gyülekezeti 
misszióban ?

Ez a. döntő és meghatározó tényező a gyülekezeti eszmény, amint 
azt. Isten Igéje elénk állítja. A gyülekezeti misszió szempontjából ezt 
legmegragadóbban a II. Kor. 8. r. 1— 12. u.-ben láthatjuk ábrázolva. 
Itt az apostol Isten kegyelmi munkájának csodálatos gyümölcseiről 
számol be a macedóniai gyülekezetekben. Ezek a gyülekezetek sze
génységben és nyomorúságban éltek s ezért az apostol nem akarta 
őket megterhelni ,,a szentek iránt való szolgálattal“ . Kímélni óhaj
totta- őket, mint akik helyzetüknél fogva képtelenek áldozatot hozni. 
Ezek a gyülekezetek azonban könyörögtek, hogy vegye be őket a szen
tek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe. Mikor ezt a 
kérésüket az apostol teljesítette s áldozatukat elfogadta, nyomorúsá
gok az öröm bőségévé és szegénységük a jószívűség gazdagságává 
változott, úgyhogy erejükön felül adakoztak. Ez a lélek az, mely az 
egyháztagok önkéntes, belső indításból fakadó, hálaáldozatképpen



2G4

■végzett szeretetimmkéját jellemzi s ez a meghatározó tényezője a 
lélekben gazdag gyülekezetnek. Reánk nézve a legfontosabb itt az Ige 
ítélete, mely e lelkileg gazdag evangéliumi gyülekezet és a mi átlag- 
gyülekezetünk összehasonlításában nyilvánul ki. A gazdag gyülekezet 
abban találta örömét, amitől a mai átlaggyülekezet fű , könyörgölt 
azért, amiért az átlaggyülekezet elvárja, hogy neki könyörögjön az 
Egyház. A lélekben gazdag és a lélekben szegény gyülekezet ellentéte 
világít reá a gyülekezeti misszió alapkövetelményére. Az apostol, a 
macedóniai példából kiindulva, felsorolja ennek a missziónak örök 
feltételeit és törvényeit. Ezek a következők: 1. Az Egyháznak nem a 
pénzünk kell, hanem a lelkünk. Ha ezt adjuk neki, akkor áldozattá 
szenteli. A jószívűségre gazdagít meg, azaz megsokszorozza az Isten 
országa, a szeretet impériuma és annak feladatai iránti érzéket, 
képességet és buzgalmat. Hogy valakinek mije van és mit adhat, azt 
valóban csak akkor tudja meg, ha a jószívűségre gazdagodott meg. 
Mikor ezzel a lélekkel munkálkodik és áldoz, mégis maga nyer vele, 
mert meglátja, milyen volt önzésében és milyen lehet a megszentelö- 
dés által. Nincs olyan szegény, akinek ne volna lehetősége és képes
sége, sőt pénze is a rosszra, ami szenvedélyévé vált. Ebből a Sátántól 
elvett tőkéből a jószívűségre gazdagított lélek minden jóra képessé és 
adakozóvá lesz. Ö csak egy önmagában elveszett lelket adott, Isten 
ellenben az Egyház által emberfeletti képességet ajándékozott, vissza 
néki a jótéteményre. 2. Először kell magunkat adnunk az Egyháznak 
$ csak azután adományainkat. Krisztus az Egyházban irgalomból 
fogad el mindent tőlünk s nem azért, mintha szüksége volna rá. Maga 
az, hogy adhatunk, jótétemény. Ezért hálából önmagunkat kell 
adnunk s azután a szerétéiből jöhet minden jó. amire Krisztus meg
gazdagít. 3. Nemcsak cselekedni, liánon akarni is kell. Cselekedni 
sokféle indokból lehet, de akarni, hogy Isten cselekedjék általunk, 
csak hitbeli önátadásból és ez nyitja meg a valóságos jóeselekvés for
rásait. 4. A  gyülekezet közössége a legnagyobb jótétemény, amiben 
részesülhetünk. Az Egyház a mi legnagyobb jótevőnk, amikor meg
engedi, hogy közösségében dolgozhassunk és áldozhassunk. A feles
legből való kényszerű adózás helyett a hálából való örvendező szere
tet munka a gyülekezeti misszió lényege. Nincs nagyszerűbb és 
mélyebb Öröm, mint megismerni ás elnyerni az egyházi közösségben 
való szeretetszolgálat kegyelmi ajándékát.

Ez laz evangéliumi gyülekezet, mint eszmény, szabja meg a gyü
lekezeti misszióban való részvételt minden egyháztagra nézve, úgy is. 
mint kötelezi etést, úgy is, mint meghálál hatatlan kegyelmet.
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5. A  gyülekezeti misszió szervezése

1. A  munka hatékonyságának, gyümölcsöző voltának a saját 
belső értékén túl igen fontos feltétele a helyes szervezés és szerve
zettség. A  szervezet ugyanazt jelenti a lélek erőire nézve, mint a 
vezetékek és gépek az elektromos energiára nézve, melyek nélkül 
nem lehetne fénnyé, hővé, hajtóerővé.

A szervezettség lényegét tekintve egységet jelent. Az egység 
organikus munkaközösség valamely értékvalóság önfenntartása ér
dekében. A  gyülekezeti misszió egysége az Egyház belső, tartalmi 
önfenntartása érdekében létesített organikus munkaközösség. Ezt a 
szervezett közösséget nem külső, mechanikus tényezők alkotják, ha
nem belső meggyőződések, melyek egyesülnek az evangéliumi ember, 
a keresztyén egyháztag képében. Amennyiben ez a kép közös és azo
nos, annyiban a misszió munkája is organikusan ágazik szét és 
egységben marad.

A szervezettség azonban sohasem jelent egyformaságot, egy- 
nívójúságöt és kényszerű, egyféleséget, hanem a különböző értékek 
szervezett organizmusát. Ebben az értékrendszerben a mérővesszőt 
az evangélium szelleme képviseli, mely szerint ember és ember 
között nincs különbség a bűnben, hanem csak a bíínbánatban. A bűn 
állapotában semmiféle érték nincs, a megtérés és újjászületés által 
pedig az emberi lélek minden kegyelmi ajándéka értékessé válik az 
Egyház közösségében.

A szervezett egyházi missziói közösséget szokták és lehet is 
nevezni v<jyháztársuda,lomnak. A gyülekezeti missziónak nálunk 
gyakran használt neve az cgyháztársadalmi munka, melyet egyházi 
törvényünk és szabályzataink is elfogadnak. Ha azonban egyházi 
társadalomról és egyház társa dalmi munkáról beszélünk s ezzel a 
gyülekezeti missziót akarjuk megjelölni, mindig legyünk tisztában 
az egyházi és világi társadalom különböző voltával, melyről a be
vezető részben és a pásztori misszióval kapcsolatosan már többször 
megemlékeztünk.

Minden társadalom igazi értelme abban van, hogy a közösség 
életében mindenkinek valóságos, tevékeny tényezővé kell lennie 
és pedig a maya helyén, besorozva az értékek szervezett organizmu
sába. Ez az alaptörvény érvényes az egyházi társadalomra is, azon
ban egy mélyebb, mert a hit öntudatából származó módon. Az egy
házi társadalom egységéi az a meggyőződés biztosítja, hogy az egész 
közösség nem saját maga által adott, hanem maga felett álló élet



parancsnak engedelmeskedik. így  az egyházi társadalom Istennek 
Krisztusban való uralma alatt állván, teokrúciál alkot s ebben kell 
minden tagnak élő, tevékeny tényezővé lennie.

Az egyházi társadalom, mint teokrácia, az egyetlen tere annak, 
hogy a közösség életéből minden elnyomás, kizsákmányolás, önzés 
és bálványozás kiirtható legyen s megvalósuljon az emberhez méltó 
élet, melyért a társadalom szervezkedett. A  világi társadalom a 
jogok és kötelességek rendszerén alapszik, az egyházi társadalom 
azonban a teljes joglemondáson, mert igazi tagja csak az lehet, aki 
magát Istennek kegyelemre megadta, tehát lemondott saját akara
táról és kegyelemből elfogadta Krisztus érdemét és életét. Az egyé
nek öntevékenységének, önállóságának, szabadságának egyetlen le
hetősége így az egyházi társadalomban az egy Úrnak való engedel
messég lett. Kz a biztosítéka az egyéniség kiélhetésének. Ha tehát 
az Űr, Krisztus zsarnok volna, akkor az egyházi társadalom az 
önkényuralom legsötétebb formája lenne, de mivel az Úr a Kegye
lem maga, azért a valódi szabadság és minden jó  lehetőség érvé
nyesülési tere lesz.

Az egyházi társadalom ez alapon lelkületi, szervezeti és szolgá
lati egységet jelent.

A  lelkűiéti egység alapja az egyházi közösségben az crnbermivolt 
evangéliumi mértéke. A  puszta emberi természet mérője az önzés, 
gőg és hiúság, melyek szerint az ember annyit ér, amennyi hatalmat 
és kiváltságot hordoz. Az egyházi közösség ezzel szemben a lelki 
ember cenzusát állítja fel s azt következetesen, megalkuvás nélkül 
alkalmazza a születési, vagyoni, osztálybeli ellentétekkel szemben. 
Egyházi közösségnek, gyülekezeti missziónak csak akkor van ér
telme, ha benne egy más értékelés jelenik meg, mely mindenkit 
a szerint ítél meg és helyez el a maga őrhelyein és munkáiban, hogy 
mennyi evangéliumi lclkülctet hordoz és sugároz. Ezzel irthatja ki 
egyedül az önzés szellemét az emberi közösség életéből s változtat
hatja át a maga kebelében a tradíciókat kötelezettségekké.

A  szervezeti egység .azt jelenti, hogy a gyülekezetben minden
kinek meg kell találnia a maga saját helyét és munkáját, lelki 
értéke .szerint. A  névleges egyháztagok tömegéből csak így válhatik 
élő tagok közössége. Ettől a szervezeti egységtől kell várnunk azt, 
hogy minden egyháztag életében döntő ténnyé legyen az ő refor
mátus keresztyén mivolta. Különböző élet hivatási! és foglalkozású 
tagok csak ezáltal alkothatnak majd lelki és anyagi exisztencia- 
közösséget.
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A  szolgálati egység arra való, hogy a munka anyagi és szellemi 
terhét mindenki arányosan hordozza, hogy az egyének elszigetelt kez
deményei helyett maga a gyülekezet legyen a misszió gazdája és 
végzője.

2. A szervező munkát alapos előkészülettel, mindig a legelején 
kell kezdeni és meg kell becsülni a kicsiny, de tevékeny kezdeteket. 
A  szervezéshez a lelkipásztor részéről kitartó türelem, határozottság 
és alázatosság szükséges.

A  szervezés egyedül helyes formája az egyháztagoknak nemek, 
életkorok, esetleg foglalkozások szerint tagolt szövetségekbe tömörí
tése, amely szövetségek nem egyesületek, azaz független alakulatok, 
hanem a gyülekezet, illetve az Egyház tagozatai. Mint ilyenek, nem
csak jogi személyiségüket, hanem belső értelműket is a gyülekezettől 
nyerik, sem vagyoni, sem munkabeli öncéljuk nincs, hanem a gyü
lekezet eszközei, szervei, tényezői a maga felépítésére szeretetben. 
A szövetségek mindenestől az egyházi tisztviselők, hatóságok, bizott
ságok vezetése, felügyelete és ellenőrzése alatt munkálkodnak.

A szervezés kereteit az Egyház önkormányzati testületéi: az 
egyházközség, egyházmegye, egyházkerület szolgáltatják. A szövet
ségek tehát egyházközségiek, egyházmegyeiek és egyházkerületiek 
lesznek. Tölti) egyházkerület, vagy az Országos Egyház keretében is 
alakulhatnak szövetségek.

A  szövetségek, legfelsőbb tagozatukon át, belekapcsolódhatnak 
olyan munkaágak szervezeteibe is, melyek nemzeti, vagy vilúgszövet- 
ségi keretben élnek, mint a vasárnapi iskolai, vagy ifjúsági egyesü
leti munka.

A  szervezésnél igen fontos az, hogy a fokozatosan kiterjedő 
szövetségi tagozatok munkája önmagában folyamatos, egymásközt 
pedig összhangzó és kapcsolatos legyen.

Ha a missziói munkát ágai szerint szemléljük, akkor a gyermek- 
missziói, ifjúsági missziói, felnőtt cgyháztag-missziói munkák önma
gukban fokozatosan felépülő gyülekezeti, egyházmegyei és egyház- 
kerületi, esetleg országos tagozatokat alkotnak, azonban ezek a tago
zatok egységes egészet képeznek, program injukat tekintve által áno- 
sodva, irányításukat és vezetésüket tekintve pedig egymás fölé ren
delve. A  tagozatok fokozatos vezetőségei egymással, továbbá a meg
felelő egyházi hatóságokkal szorosan összemüködnek.

Ha a missziói munkát organizmusának egészében szemléljük, 
akkor a különböző munkaágafe tagozatai a gyülekezeten, egyház
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megyén, egyházkerületen, országos egyházi kereten belül egymással 
is egységet alkotnak. Ezért egyiknek a másikban állandó képvise
lete, a közös munkaprogramra megalkotásában összemüküdése, tag
jaiknak rendszeresített találkozása, végre egyikből a másikba termé
szetes és szükségszerű átmenete kell bőgj’ biztosítva legyen.

A  tagozatok munkájával rokon, de egyházonkívüli munkák 
nemzeti és világszövetségeivel esak a legmagasabb, egyházkerület! 
vagy országos formációk alkothatják meg a kapcsolatot, annak fel
tételeit és tartalmát tehát sohase a helyi, vagy alsóbb tagozatok álla
pítják meg, egymástól függetlenül és esetlegesen, hanem mindig az 
őket egységbefoglaló legmagasabb egyházi fórum, természetesen az 
őt felügyelő legmagasabb egyházi hatóság, nálunk az egyetemes 
Ivonvent jóváhagyása mellett.

3. A szervezés általános szabályai a következők:

Egységes általános kereteket kell felállítani és előírni, melyek 
alapszabályt alkotnak, szabadon kell azonban hagyni a lehetőséget 
és biztosítani kell azt, hogy az általános keretet az egj'es alakulatok 
maguk töltsék ki és részletes ügyrenddel alkahuazzák a szabályt.

A szövetségi rendszer egészében egységes fegyelemre van szük
ség. Ez azonban nem gátolhatja meg a tagozatok autonóm munká
ját és életét. Az egyházi tisztviselők és hatóságok működése a tanács
adás és segítés jellegét viselje, a tagozat vezetői és tagjai minél sza
badabban fejthessék ki erőiket.

A  misszió ágaira és tartalmára nézve az egységes irányítás 
kívánatos, de ezen belül minél gazdagabb sajátosságoknak kell utat 
nyitni, hogy a szükséges öszemüködésen túl az öntevékenység érvé
nyesülhessen,

A  szervezés egyik célja az, hogy az Egyház nagy közügyéit min
den tagozat buzgón szolgálja, de másrészt az is, hogy az erre való lel
kűiét a helyi szükségletek minél intenzívebb szolgálata közben alakul
jon ki. Az egységes és egyben tagolt organikus munkaközösségnek 
ez a feltétele.

A szervezésnél komoly figyelemmel kell lenni a sajátos magyar 
és református nehézségekre. A magyar református ember általában 
közönyös a szervezkedés iránt, viszont szalmalánggal lelkesedik az 
ügyért, amely megragadta. Erős erkölcsi érzéke van, de gyenge lelki 
alapja. A  szervezett önfenntartás iránt nem fogékony, a szeretet 
adakozására könnyen meginduló, de gyorsan kifáradó is. Értelmi



ereje aránytalanul nagyobb, mint hitének odaadása, Történelmi, 
politikai, szociális és felekezeti szempontok erősen befolyásolják. 
Mindezek nem teszik lehetetlenné a gyülekezeti misszióra való szer
vezkedést, azonban figyelmeztető jelek a szervezőre nézve, hogy ezek
nek számbavételével és mérlegelésével célszerűen fogjon a munká
hoz és bölcsen végezze azt.

A  szervezet a gyülekezeti misszióban nélkülözhetetlen, de magá
ban véve mégis hiábavaló. Isten Lelke az a hatalmas és egyedüli erő, 
mely a szervezetet élővé és hatóvá teheti, A  szervezet nem tesz mássá, 
újjá lelkében senkit sem, hanem a Lélek szele, amely fű, ahová akar, 
szülheti újjá azokat, akiket a célszerű szervezet összeköt a misszió 
munkájában.
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H ARM ADIK FEJEKET

A  GYÜLEKEZET, MINT MISSZIÓI KÖZÖSSÉG

1. A gyermekmisszió

1. A  gyülekezeti gyermekmisszióról beszélve, először is állapít
suk meg azt, hogy itt nem a gyermekek egyéni lelkigondozását ért
jük alatta. Az egy más, külön tárgyalandó kérdése a lelkipásztor- 
kodás tanának.

Gyülekezeti gyermekmisszió alatt szervezett közösségi munkát 
értünk a gyermekek között.

Természetesen az egyéni lelkigondozás munkája itt is, mint a 
gyülekezeti élet minden pontján, részben megelőzi, részben pár
huzamosan folyik, részben pedig betetőzi a közösségi munkát.

A  gyermekmisszió egyik sajátosságát az adja meg, hogy annak 
a. gyermekek tárgyai, akiken dolgozunk, akiket nevelünk.

Azonban, véleményem szerint, Egyházunkban éppen azért nem 
lehet ma még öntudatos gyermekmisszióról beszélni, mert a kérdést 
csupán erről az oldaláról néztük, tehát nagyon is egyoldalúan, tárgy
ként tekintettük a gyermeket, a felnőttek kezében.

Ezúttal tehát a munka másik sajátosságát kell kiemelnünk, 
azt, amelyik tulajdonképpen misszióvá teszi. Nemcsak a pásztor, a 
nevelő, a felnőtt egyháztag. hanem a gyermek maga is eszköze a 
missziói parancsnak, a munkának tehát nem célja, hanem munkáló 
szerszáma. A  gyermekmisszióban maguk a gyermekek is, életkoruk 
és képességeik mértéke szerint, aktív tagjai a gyülekezetnek. Az egyes 
gyermek tehát a gyülekezeti közösség egyik tagja, a gyermekek együtt 
pedig a gyülekezet egyik tagozata. Ennélfogva mi gyermekülissziőrÖl 
mindig csak abban az_erteiemben beszélünk, hogy az a gyülekezet 
gyermek tag ozat ónak élet- és munkaközössége.

Ez a meghatározás nagy horderejű következményekkel jár a 
gyakorlatban. Történetileg az egész protestantizmusban és így a mi 
református egyházunkban is személyi indíttatásokból s ezek nyomán
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önkéntes egyesülésekből bontakozott ki minden missziói munka. 
Még élénken emlékezhetünk arra az időre, mikor nálunk szinte 
szembenállt n „belmissziő" a „hivatalos'“  Egyházzal s egész jellege, 
tevékenysége egyesületi volt. Bár ma már az Egyházi Törvény 111. 
cikke és a Konventi Missziói Szabályzat egyházi irányítás és fel
ügyelet alá helyezte ezt a munkát, a régi kovász még nem halt ki s 
a valóságban ma is messze állunk attól, hogy a missziót az Egyház 
tulajdon tevékenységének és pedig az igehirdetésből következő döntő 
élettevékenységének ismerjük meg s gyakoroljuk. Ilyen körülmények 
között tehát a gyülekezeti gyermekiagozat missziói közössége azt a 
követelményt jelenti, hogy a gyermekek közötti lelki munkának tel- 
jesen egyházinak  és az egyesületi jelleggel szemben a gyülekezet. 
minden gyvnneklagjára kiterjedőnek kell lennie.

Ezt a munkát, mivel gyermekekről van szó, az egyház felnőtt 
meghízottjai, munkásai irányítják és vezetik, ezért kétségtelenül 
megvan a nevelői jellege és ennek meg is kell maradnia, még sokkal 
öntudatosakban, mint eddig. Viszont a. munkának éppen ilyen hatá
rozottsággal a gyermekek missziójává kell lennie saját magukon, a 
maguk körében és lehetőségei között. Igv a gyermektagozat önina- 
gában egy miniatűr gyülekezet, az egész gyülekezetre és az Egyház 
egészére nézve pedig előkészület és főpróba.

Maga az a munka, ami a gyermekmisszióban történik, éppen 
azért, mert teljességében az Egyház tevékenysége, elsősorban az ön
tudatos hitközösség kialakítását célozza, a gyermekek között, az ü 
lelki feltételeik figyelembevételével. Másodszor a gyülekezeti és egye- 
temes egyházi .5 ze retet mun kában való aktív szolgálatra nevel és 
annak tényleges gyakorlását biztosítja, különös tekintettel a gyer
mekek közt végzendő misszióra. Harmadszor arra törekszik, hogy a 
gyermekeket a s&firság szolgálatában készítse elő az áldozatos gyü
lekezet megvalósítására* Ez a gyermekmisszió tulajdonképpeni tar
talma, melyet más, közöttük végzett liturgikus, katekhetai és pász
toraiig tevékeny kedések előkészítenek, alátámasztanak, kiegészítenek, 
de sohasem helyettesíthetnek és feleslegessé nem tehetnek.

2. A gyermekmissziónak nálunk is már ötvenöt éves és hagyomá
nyossá vált formája a vasárnapi iskola. Nemcsak a hivatalos jelen
tések és statisztikák bizonyítják, hanem a tapasztalati megfigyelés 
is, hogy a missziói munkák közül ezt fogadta leginkább szívébe s 
folytatja leggyümölcsözőbben a mi lelkipásztori karunk, tanítósá
gunk, teológus ifjúságunk és világi munkásaink nagy serege. Nagyon 
örvendetes az a tény is, hogy a vasárnapi iskola meghódította a ma
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gyár református gyermekek tömegeit. Ha tekintetbe vesszük azt az 
alapigazságot, hogy ú.i gyülekezetnevelés természetes úton csakis a 
gyermekek nevelésén kezdődhetik, ezt a jelenséget áldottnak és biz
tatónak kell nyilvánítanunk.

A  gyülekezeti gyerjnekmisszió fennebbvázolt hivatását tekintve 
azonban ki kell jelentenünk, hogy a vasárnapi iskolai forma, vagy 
keret önmagában még nem biztosítja az elérendő célt. Még ha ki is 
kapcsoljuk itt azokat a nyilvánvaló eltévelyedéseket, mint amilyenek 
a kényszer-vasárnapi iskolák, akkor is hangoztatnunk kell, hogy a 
vasárnapi iskola történeti, hagyományos formáján honosítási műve
letet kell végrehajtanunk, ha azt akarjuk, hogy valóban gyümölcsöző 
gyülekezeti gyermekmissziónk legyen, egyházunk egészében.

Honosítási művelet alatt itt nem azt értem, amit minden missziói 
munka bevezetése ellen hangoztatni szoktak, bogy t. i. külföldi talál
mány és nem való a magyar léleknek, tehát vágj- egyáltalán ki kell 
irtani, vagy „oknélküli szenteskedése“ helyébe racionális morált és 
nemzeti frazeológiát kell oltani.

Ellenkezőleg, teljes evangéliumi tartalmát kell kifejteni, azonban 
úgy, hogy az eredeti forma lezártságát, mondhatnám, öncélúságát 
feloldva, a vasárnapi iskolát bele kell iktatni és szervezni Egyházunk 
életegészébe, tényleges viszonyaink, lehetőségeink és szükségleteink 
szerint.

Ha ez megtörténik, a ma még fennforgó akadályok és nehézsé
gek meg fognak szűnni s a vasárnapi iskola az Egyház missziói mun
kájának életerős gyökere lesz,

Történeti és hagyományos formáról beszéltünk, azonban a va
sárnapi iskola története, s ez a félreértések igazi oka, nem ad egysé
ges hagyományt.

Az alapító Raikes Róbert (1736— 1811) a vasárnapját arra szen
telte, hogy a piszkos, neveletlen, iskolázatlan és züllŐ gyermekeket 
írni és saját maga készítette olvasókönyvből olvasni tanítsa, rendre 
és tisztaságra szoktassa, hasznos ismeretekkel gyarapítsa és templom
ba vezesse. Azonban erre Krisztus szeretete indította öt, melyet nem 
tanítani, hanem megéreztetni akart- a „vadlibákkal“ . Ennek a szere
tetnek objektív képét látta a Bibliában s ezért minden egyéb csak 
előkészítésül szolgált arra, hogy a gyermekek Isten Igéjét megismer
hessék és annak meghódoljanak. Munkáját pasztoratív tevékenység
gel is kiegészítette, a gyermekek meglátogatásával és a szülőkre való 
hatás kísérleteivel. Az ő vasárnapi iskolája tehát, mondhatjuk, az
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elhanyagolt szegény gyermekek lelki, hitbeli nevelése volt, az isteni 
szeretet valósággá tétele az életükben.

Az 1785-ben megalakult Vasárnapi Iskolai Egylet már elhajolt 
ettől a közvetlen és elsődleges célkitűzéstől. Programmjának meg
fogalmazása kétségtelenül mutatja, hogy az állami és társadalmi 
rendbe való intézményes beilleszkedés módját kereste. „A  vétek és 
a tudatlanság megtörése, a szorgalmas és jókedvű munkaszeretet, 
Isten és a haza törvényei iránti engedelmesség terjesztése“ azok, 
amiket maga elé tűz. Fizetett tanítókkal dolgozott és az iskolahiányon 
akart segíteni. Ez az igen tisztességes és jótékony törekvés azonban 
nyilvánvalóan nem azonos Raikes evangéliumi gondolatával és szol
gálatával és semmiképpen nem azonosítható az Isten Igéjének hir
detésére alapított Egyház gyermekinissziójával.

Az 1803-ban létesült Vasárnapi Iskolai Egyesület, majd az 1880- 
han már tizenkét millió gyermeket és másfélmillió tanítót számláló 
Vasárnapi Iskolai Világszövetség, melynek kötelékébe ma harminc 
milliónál több gyermek tartozik, radikálisan bibliai jelleget vett fel. 
Az oktatás egyetlen tárgyává a Bibliát tette, sürgette a tanító és a 
gyermekek közti lelki kapcsolódást, önkéntes tanítókat alkalmazott 
s számukra lapot, vezérkönyveket adott ki. Ma a vasárnapi iskolai 
munka ennek a világszövetségnek szellemében és irányítása alatt 
folyik.

Meg kell azonban állapítanunk, hogy főleg az amerikai szellem, 
nem kedvez a vasárnapi iskola hitvallásos jellegének s hogy bár 
„bibliai iskola“ , de nem az egyházi élet olyan gyökértevékenysége, 
mint ahogy azt mi sürgetjük és tartjuk egyedül helyesnek.

A Németországban 1825-ben, Hamburgban alakított első vasár
napi iskola, melyben Wichern is tanított, a német belmissziónalt éppen 
wicberni koncepciója folytán elvi ellentétben született és folytató
dott azzal a gondolattal, melyet itt képviselünk, hiszen éppen oda 
akart elérni, ahova, véleménye szerint az Egyház keze nem érhet el.

A  célkitűzések e különbözősége mellett figyelembe kell vennünk 
a vasárnapi iskola külső formájának és módszerének hagyományát 
is. Az első, ami ezen a téren számunkra többé nem kielégítő, éppen 
az, hogy a vasárnapi iskola vasárnaponként megismétlődő összejöve- 
teli órákból áll és azokban merül ki. Helyesen mondja Imre Lajos 
„A  vasárnapi iskolai mnnka alapelvei“ c. id. iratában, hogy „a va
sárnapi iskolai munka nem merül ki a vasárnap történő tanítások
ban, a gyermekek időnkénti összegyűjtésében, hanem a gyermek 
egész életét akarja Isten Igéjének vezetése alá állítani“ , Ebhez még

M a k k a i: Az ház m isszió i m unkája 18
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hozzá kell tennünk azt, hogy a szakadozott összejövetelek sorozata 
és a gyülekezet gyermektagozata, mint missziói munkaközösség között 
mély elvi, célkitűzési és szerkezeti különbség van. A  munka ered
ménytelensége, vágj' sekélvsége éppen ebből a nem kielégítő hagyo
mányból származik.

A  másik, amit elég csodálatosan dogmaszerű, merevséggel őriz
nek és gyakorolnak túlnyomó többségben nálunk is, a külsőségek és 
a módszer hagyománya. így  az, hogy a vasárnapi iskolai összejövetel 
csoportos és közös foglalkozás Összekapcsolása. Eredetileg talán csak 
a szükség kényszerítette a vasárnapi iskolát árra, hogy a vezetők kis 
csoportjaikkal a helyiség kiilön-külöu szegletébe bújjanak s ott sut
togva történjék meg a 15—20 perces tanítás, megbeszélés, arany- 
mondás betanulása, míg az ének, ima, bibliai rész versenként fel
váltva való olvasása, buzdítás, adakozás, Miatyánk, áldás közösen 
és hangosan. Elképzelhető olyan helyzet is, hogy a csoportok külön 
helyiségeket kapnak s a bújásra és suttogásra nincs szükség. Mind- 
azáltal a hagyomány Amerikában külön, tipikus vasárnapi iskolai 
templomrészt eredményezett, középen nagy teremmel, melyből a cso
portok kis szobái nyílnak. Ebből a közös és csoportos, suttogó és han
gos, összebújó és találkozó módszerből, mely, ismételj üli, esetlegesség 
eredménye is lehet s mely mint egyik forma, he is valhatik, egyet
lent, lényeget csinálni nem szabad, mert nem az. Sőt ba azt csín álunk 
belőle, az a veszedelem fenyeget, hogy az igazi lényeget hagyjuk el
veszni, ami sajnos, nem puszta félelem.

Meglehetősen megrögzötté vált a vasárnapi iskolai óra sorrendje. 
alkatrészei, időtartama is. Ezt elősegítik a közhasználatban forgó 
vezérfonalak is, melyek egyébként a nagy világegység felemelő tuda
tának értéke mellett tartalmi szempontból szintén nem tekintendők 
mellőzhetetlen kánonnak, amint azt alább látni fogjuk, a tanítási 
anyag tárgyalásánál.

3. E honosítatlan hagyományból állottak elő nálunk a vasárnapi 
iskolával kapcsolatos kétségek és kifogások. Természetszerűleg követ
kezett aztán ebből az, hogy a félreértett kerettel, formával együtt 
magát, a gyülekezeti gyermekmissziót is feleslegesnek ítélték né
melyek.

Maga a név, vasárnapi iskola, alkalmas arra, hogy iskolai műn- 
kát, tanítást asszociáljon. Közismert tévedés, hogy a vasárnapi iskolai 
munkát vallástanításnak gondolják. Természetesen azonnal felmerül 
a kétség: miért kell vasárnapi iskola ott, aliol a mindennapi iskolái 
bán rendszeres vallásoktatás folyik?
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Ez annál inkább kérdéssé tehető, mert a vasárnapi iskola sok 
■setben és helyen tényleg a mindennapi iskolát akarta pótolni, mely 
liányzott vagy elérhetetlen volt bizonyos gyermekek számára. Ott 
uidig, ahol az állami, községi, általában nyilvános iskolákban nincs 
i allásoktatás, mint például Amerikában, a vasárnapi iskola valóban 
végzi a vallástanítást, sőt sokszor nem is csak a gyermekek, hanem 
i felnőttek körében is. Magyar gyülekezetek szerte a világban jutót- 
■ak abba a helyzetbe, hogy a vasárnapi iskola az anyanyelv, nemzeti 
örténelem és irodalom oktatója is.

Mindezek dacára azonban a gyermekmisszió keretévé tett vasár
napi iskola nem vallástanítás és nem ismeretközlés. A  tanítás egyik 
'.szkozc ennek a munkának, de nem a lényege. Mindenesetre igen 
fontos, döntő jelentőségű benne az Isten Igéjének magyarázata a 
gyermekek számára. Van ezenkívül egyházi ének, egyháztörténeti és 
hit vallási anyag is, mely az Igéhez csatlakozik. Szükség esetén nem 
mellőzhető az írás-olvasás tanítása sem, valamint nemzeti öntudat 
fejlesztése, ápolása. Azonban mindezek nem önmagukért, a tudásért 
vannak, hanem a gyermekek hilközösségének kialakításáért, melyből 
a szeretetközösség és sáfárság születik, A  tanítás jelentőségére vonat
kozóan a vasárnapi iskolával kapcsolatban Imre Lajos említett irata 
1 artalmaz világos megállapításokat, ezzel a kérdéssel foglalkozik 
Szabó Zoltán: Vasárnapi iskola és vallástanítás e. cikke is az Igazság 
és Élet I, évf. L számában.

Vannak olyan lényegbevágó különbségek, melyek a vasárnapi 
iskolát és a vallástanítást két, egyformán fontos, de egymással fel 
nem cserélhető tevékenységnek bizonyítják. A vasárnapi iskolában 
nincs lecke, melyet óráról-órára tanul meg a gyermek s amelyről a 
tanítónak osztályozás, minősítés következményével kell beszámolnia. 
N'em az a fontos, hogy bizonyos tudásmennyiséget szerezzen, hanem 
hogy az ismeret útján is lelki minőségében változzék meg. Ismereti 
anyag szempontjából a vasárnapi iskola nincs kötve olyan tanterv
hez, tanmenethez, fokozatos teljességhez és rendszerességhez, mint az 
iskolai vallástanítás, bár ez nem azt jelenti, hogy a vasárnapi iskolai 
tanításból a tervszerűség hiánvozhatik. De ez a tervszerűség abban 
nyilvánul meg, ahogy az alkalmas ismereti anyag által is a gyermekek 
hit- és szeretetközössége, miniatűr gyülekezete, önálló gyülekezeti 
életre való felkészítése a bontakozó lélek törvényei szerint fokozato
san kiépül, megvalósul. Ehhez pedig a vezető és a gyermekek közötti 
bensőséges lelki kapcsolat a legfontosabb és nélkülözhetetlen feltétel. 
A szabad, önkéntes, testvéri forma az, amely a vasárnapi iskolát

18*
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az intézményes iskolától és tanítástól megkülönbözteti. Szubjektív 
jelzője ennek az, hogy helyes esetben a vasárnapi iskola ünnepélyei 
öröm forrása a gyermekeknek, ahova vágyódnak, minden kényszer 
nélkül, boldogan mennek s maguk hívják, viszik, mint missziói mun
kások, társaikat. A  vallástanítás tehát nem teszi feleslegessé a vasár
napi iskolát, sőt egyenesen megköveteli, mint gyümölcsöző kertjét, 
Viszont a vasárnapi iskola, egy szervezett egyházi élet keretében, 
semmiképpen nem pótolhatja a rendszeres vallástanítást, sőt az isme
reti anyag szabad felhasználását csakis annak köszönheti, hogy a val
lástanítás pedagógiailag és didaktikailag jól átadott és begvökerezte- 
tett kincstárából meríthet. A  kétséget, félreértést itt is csak az okozza, 
hogy öntudatos meggyőződésünk, annál kevésbbé gyakorlati tapasz
talásunk az élő, organikusan összeműködő egyházi, gyülekezeti élet
ről máig sincs.

A  másik kétség és félreértés az, hogy ha a vasárnapi iskola nem 
iskola és nem vallástanítás, akkor csakis gyermekistentisztelet lehet. 
De ha az, miért van szükség erre az idegenből plántált formára? 
Érdekes, hogy a vasárnapi iskolának a gyermekistentisztelettel való 
azonosítása még a Konvent 1932—33-i Belmissziói Útmutató jóban 
is kifejezésre jut, Szabó István: Vasárnapi iskolai alapelvek c. dol
gozatában. Imre Lajos idézett munkájában meghatározza a gyermek- 
istentisztelet célját: „A  gyermekistentisztelet feladata az, hogy a 
gyermeket az istentiszteleti közösségbe bevezesse, annak ünnepélyes
ségével, közösségével, az Ige hallgatásában, imádságban és éneklés
ben való együttes részvétellel megmutassa Isten tiszteletének gyüle
kezeti formáját, ezért erre szükség van, úgy is, hogy a gyermek pl. 
nagy ünnepeken az egész gyülekezet istentiszteletén vegyen részt, úgy 
is, hogy számára időnként külön gyermekistentiszteleteket tartsunk.“

Ebből a megállapításból is világosan látszik, hogy a vasárnapi 
iskola nem gyermekistentisztelet. Ha pedig a vasárnapi iskolát, mint 
említettük, nem egyes összejövételi órák szakadozott sorozatának fog
juk fel, hanem az Egyház életébe szervesen beilleszkedő gyermek
missziónak, akaoi minden kétségen felülállónak kell lennie, hogy a 
kultikus alkalom, jelleg és közösség nem a vasárnapi iskola lényegét, 
hanem csak egyik vonását, eszközét teheti.

A gyermekistentisztelet jellege elsősorban kultikus és azután 
pásztori, a vasárnapi iskoláé elsősorban missziói és azután nevelői.

A gyermekistentiszteletnél meg kell tartani, mint lényegest, az 
istentisztelet általános és kötött formáit. Benne beszélgetésnek, kate- 
khizálásnak, missziói feladatok konkrét kiosztásának és erre vonat-
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kozó utasításoknak helye nincs. Az istentisztelet mindig istentisztelet, 
ükkor is, ha gyermek gyülekezet vesz részt benne. A  vasárnapi iskolai 
közösség, mint gyerraektagozat, istentiszteleteket is tart, ez a helyes 
szemléiét. Tovább mehetünk és megállapítjuk, hogy ez a közösség nem 
nélkülözheti az istentiszteletet. De viszont az istentisztelet nem pótol
hatja a vasárnapi iskola gyakorlati célkitűzéseit és elszánásait, nem 
lehet számbavevő és küldő, mint az.

flppcn az érintett kétségek, félreértések miatt sokan kifogásol
ják a vasárnapi iskola nevét. Ezért, újabban hivatalosan is, inkább 

bibliai iskolának“  szei‘etik nevezni. Végeredményében égjük sem ki
elégítő, mert a gyermekmisszió sokkal nagyobb foglalósságú értelmét 
mind a kettő csak töredékesen fejezheti ki.

Ha azonban, amint az az élet természetéből kifolyólag más téren 
is történik, egy kibontakozó, gazdagodó, új és új tartalommal meg
telő fogalmat közkeletű névvel kell jelölnünk, álékor mi mégis a 
vasárnapi iskola elnevezés mellett maradunk, mert a gyermekmisszió 
történeti gyökereire ez utal s már hagyományossá is vált. Ez a világ- 
szövetség neve is és nem utolsó sorban említendő értéke, hogy a vasár
napra hívja fel. figyelmünket, A gyermekmisszió összejöveteleit 
ugyanis minden szempontból leghelyesebb vasárnap tartani.

A  névvel kapcsolatosan az a fontos, hogy az általa jelzett tar
talmat helyesen értsük, letisztogatva róla a tárgyalt tévedéseket s 
így a vasárnapi iskola számunkra a gyülekezeti gyermektagozat misz- 
sziói közösségét jelentse.

4. Az általunk képviselt gyermekmisszió a hagyományos vasár
napi iskolai munkától elsősorban abban különbözik, hogy nemcsak 
hizonyos helyzetű és sorsú gyermekekre, például az elhagyatottakra és 
miliőkre, hanem a gyülekezet összes gyermektagjaira kiterjed. A  má
sodik különbség abban van, hogy célkitűzésünknél fogva a munka 
lényegét nem a csoportos és közös formában s nem bizonyos külső
ségekben látjuk, hanem a gyülekezeti közösségre való nevelésben és 
annak gyakorlásában. A harmadik ebből következik: a gyermek
misszió nem vasárnapi összejövetelek sorozatából áll, hanem a gyer
mekek egész életének szervezett irányításából és megszakítatlan élet- 
közösségéből.

Ez a közösség csupán az életkor által van elhatárolva a gyüle
kezeten belül, de sem szociális, sem kulturális különbségek benne 
nem jöhetnek tekintetbe. Ami pedig a formát és módszert illeti, ezek
ben alkalmazkodnunk kell Egyházunk adottságaihoz és aktuális fel
adataihoz.
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Így jön létre a vasárnapi iskolai csoportok laza és esetleges ala
kulata helyett a gyülekezet gyermektagozata, mely aztán fokoza
tosan épül ki az Egyház egészének gyermekmissziójává.

Félreértések kikerülése végett meg kell jegyeznünk, hogy a szer
vezett- gyermektagozat egységes munkáján belül, mint módszeri és 
nem mint szervezési eljárás, úgy az egyéni, mint a csoportos vezetés 
és nevelés a szükséghez képest helyénvaló s ezt a gyülekezeti életbe 
való betagolás csak megkönnyíti. Ha ugyanis a létszám, vagy bár
mely más helyi körülmény a gyermekek csoportokban való kezelését 
kívánja is meg, az egységes tagozat életében természetesen adódik e 
csoportok életének és munkájának azonossága, rendszeres találkozása 
és összeműködése.

Az életkorra, mint elhatároló tényezőre nézve a mi viszonyaink 
között az általános iskolakötelezettségi időszak, a 6— 12. életév közötti, 
irányadó. Lehetséges és helyes volna, mint ahogy az külföldön több 
helyen történik, a 3— 6. életév közötti gyermekek valamelyes meg
szervezése is, a gyülekezeti kisgyermek-tagozat formájában, előkészí
tésül a gyermekmisszióra. Elsősorban azonban arra kell törekednünk, 
hogy a gyülekezet 6— 12. éves gyermektagjait szervezzük élet- és. 
munkaközösségbe. Ebben az időszakban ugyanis adva van számunkra 
egy csomó olyan segítő eszköz, melyet a mindennapi iskola nyújt 
nekünk szoktatás, fegyelmezés és ismeretek által. Ha először ezt az 
adottságot sikerül teljesen kihasználnunk, azután kiterjeszthetjük 
munkánkat a kisgyermekekre is, ami speciális szempontokat és ké
szültséget igényel.

Általános alapelvül kell megállapítanunk azt, hogy a. gyülekezeti 
gyermekmisszió nem ismeri és kizárja magából egyfelől a parancsot 
és kényszert, másfelől a statisztikára és külső sikerre való dolgozást. 
Ez éppúgy vonatkozik a munka vezetőire, mint a gyermekekre. Nem 
érték, ha a mindennapi iskola, növendékeire rákényszerítjük a vasár
napi iskolába, való járást és a munkában való részvételt, de az sem, 
ha a hivatásos tanítókat kényszerítjük arra, hogy gyermekmissziót 
vezessenek. Ebben a, fájdalom, elég gyakori esetben, sem a tanító, 
sem a gyermek nem gyakorol missziót, melytől semmi sem áll távo
labb, mint a robot unalma. A  helyes az, hogy mind a vezetők, akik 
bármely világi foglalkozású egyháztagok lehetnek, mind a gyermekek 
önként, örömmel és vágyakozva álljanak munkába.

Ez az elengedhetetlen feltétel első pillanatra, úgy látszik, ellene- 
mond a gyülekezeti tagozat minden gyermekre kiterjedő fogalmának. 
De csak első pillanatra. Éppen a misszió természete hozza magával,
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hogy itt maga a megszervezés is küldetés, mely személyes ráhatás 
áJtal, lélekről-lélekre terjeszkedve építi ki a tagozatot, míg az vala
mennyit magába egyesíti. Egészséges esetben a terjeszkedés úgy tör
ténik, hogy a munkába állt gyermekek maguk nyernek meg és koz
nak új és új tagokat, minthogy ez az ö missziójuk önmaguk körében. 
A teljes gyermektagozat tehát nem alapszabállyal, statisztikával, 
kényszerrel létesített adottság, hanem a mustármagból kibomló tere
bélyes fa célkitűzése, eszménye. Ebben az eszményben valamennyi 
gyermek benne van, az adott, pillanatban pedig annyi, amennyit sze
mélyes úton, személy szerint megragadott a misszió krisztusi lelke 
és parancsa. Ugyanez áll a vezetőkre nézve is. Ezért kell tehát ki
zárnunk a statisztikára és külső sikerekre való dolgozást, mely meg
téveszthet csillogó adataival, de belső értéket nem reprezentál. Viszont 
az igazi missziói lelkűiét, vezetőkben és gyermekekben egyaránt lan
kadatlanul munkál azon, hogy a. gyülekezet valamennyi gyermek
tagját egyesítse ebben a közösségben.

Mivel a mi egész álláspontunk szigorúan és kizárólag azon nyug
szik, hogy a misszió magának az Egyháznak tevékenysége és mun
kája, a gyülekezeti gyermekmisszió egyedüli természetes és hivatott 
vezetője csakis a lelkipásztor lehet. Kisebb gyülekezetekben ez azt 
jelenti, hogy ő a munka tényleges végzője is. Nagy gyülekezetekben 
a lelkipásztor szintén ott áll az egész munka felett, a tényleges gya
korlati vezetést azonban más lelkészre is rábízhatja. A lelkészi irá
nyítás így a gyermekmisszió nélkülözhetetlen alapfeltétele, belső 
értékének és külső rendjének felelős biztosítója.

Ott, ahol a gyermekek létszáma miatt a lelkipásztornak munka
társakra van szüksége, megfelelően előkészített és. állandóan tovább
képzett csoportvezetőket, kell alkalmazni. Ezek lehetnek segédlel- 
keszek, tanítók, de természetesen lehetnek a gyülekezet világi tagjai is.

A gyülekezeti gyermekmisszió felügyelője és ellenőrzője a pres
bitérium, mely a munka tervét jóváhagyja, a, munkáról időnként 
jelentést kér és tárgyal, a szükségesnek talált anyagi és lelki intéz
kedésekkel a munkát támogatja és biztosítja, a lelkipásztor és más 
tagjai, vagy bizottsága által azt állandóan látogatja, figyelemmel 
kíséri és életében résztvesz.

5. Elérkeztünk a legfontosabb kérdés tárgyalásához: miben áll 
a gyermekmisszió munkája, mi a tartalma?

Imre Lajos, idézett munkájában a vasárnapi iskolai tevékeny
séget igehirdetésnek fogja fel. Isten Igéjének hirdetése a gyermekek 
.számára: ez a munka lényege. Mint említettem, megkülönbözteti ezt
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az iskolai vallástanítástól és a gyermekistentisztelettől, mint a gyer
mekek egész életének az Ige parancsa alá való állítását. A  tanítási 
feladat mellett részletesen foglalkozik a nevelés munkájával a vasár
napi iskolában és ezt, az ifjúsági munka általánosan elfogadott 
négyes programmjának megfelelően lelki, testi, értelmi és szolgálati 
ágakra osztja.

Mivel minden egyházi tevékenység és így a misszió lényege is 
igehirdetés, természetesen elfogadjuk azt, hogy a gyermekmisszió is 
az Ige szolgálatában áll. A négyes munkaprogramm ellen sincs ki
fogásunk, mivel ez világosan bizonyítja, hogy a vasárnapi összejöve
telekben kimerülő eddigi tevékenység elégtelen és téves.

Ha mégis mellőzzük a munkaközösség tartalmi tárgyalásánál ezt 
a tagolást, csak azért tesszük, mert kevésbbé van figyelemmel a sze
rintünk legfontosabb szempontra: a. gyermekek aktív missziói közös
ségére és túlságosan kiemeli a nevelői munkát a gyermekek öntevé
kenysége felett.

Ezért mi azt az egyszerűbb szempontot választjuk,, amely a 
munka lefolyását a maga természetes rendjében tekinti, mind a veze
tők, mind a gyermekek részvételét illetően.

E szerint a gyülekezeti gyermekmisszió munkája a következő 
mozzanatokéból áll: előkészítő óra a vezetők számára, a gyermekek 
rendszeres látogatása, a vasárnapi iskolai óra, az adakozás, a konkrét 
szeretetszolgálatok, a játékok és ünnepélyek.

Az előkészítő órát, bizonyos időközökben miutatanítással kapcso
latosan, mindig a lelkipásztor, illetve a lelkész vezesse, aki az egész 
munkát irányítja. Ez kétségtelenül igen fontos mozzanata a munká
nak, mert a csoportok vezetői ezeken az órákon testvéri közösségben 
látják és beszélik meg ,az összes feladatokat.

Legjobb pénteken délután tartani, hogy a csoportvezetőknek 
szombaton még ideje legyen az iránymutatásokat és. utasításokat 
feldolgozni.

Az előkészítő óra közös énekléssel és imádkozással kezdődik és 
végződik.

Az összejövetel első félidejét a munka közben felmerült kérdések 
megbeszélésére fordítjuk. Itt beszéljük meg a gyermekek látogatásá
ból nyert tapasztalatokat. Egyes gyermekek nevelési, segélyezési vagy 
egyéb ügyeit. Az adakozás és a szolgálatok célkitűzéseit, módjait. 
A játékok', ünnepélyek, kirándulások terveit. A  munkára vonatkozó 
felsőbb egyházi hatósági rendelkezéseket, a munka-felosztást, országos
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és világszövetségi ügyeket. Más gyülekezetek gyermektagozataival, 
szövetségi alakulatokkal, hatóságokkal való levelezést. Az előkészítő 
óra e részéről a titkár, akit vagy a lelkipásztor jelöl ki, vagy a cso
portvezetők maguk közül, pontos feljegyzést készít, gondoskodik a 
határozatok végrehajtásáról és a következő összejövetelen arról be
számol.

Az előkészítő óra második félideje a következő vasárnapi iskolai 
órára való felkészülést szolgálja. Megállapítjuk az énekeket, az arany
mondást, megtárgyaljuk a bibliai részt, mely központjában fog állani 
az összejövetelnek, továbbá azt az illusztráló történetet, mellyel az 
adakozást, és a szolgálatok kitűzését, be fogjuk vezetni. A  megbeszélést 
a lelkipásztor vezeti be s a- hozzászólások után ö foglalja össze. A  meg
állapodásokat szintén feljegyezzük a naplóba, melyet vagy a titkár, 
vagy valamelyik csoportvezető- készít.

.Vz előkészület igazodhatik valamely vezérfonalhoz is, melyet 
helyileg, országosan esetleg világszövetségileg használnak. Ebben a 
tekintetben, mivel a vasárnapi iskola tervszerű, de nem tantervileg 
kötött munkát végez, nem okvetlenül szükséges az uniformizálás. Egy 
gyülekezeten belül azonban az összes csoportok csakis ugyanazt a 
vezérfonalat használhatják. Az imádságban -a gyermekekért, a vezető- 
írért és a munkáén- könyörgünk.

A lelkészi vezető a csoportok vasárnapi óráit meglátogatja, 
azokon szerzett észrevételeit, a következő előkészítő órán közli. Azon
ban sohasem szabad elfelednie, hogy ő sem a vezetőkkel, sem a gyer
mekekkel szemben nem tanfelügyelő, még kevésbbé a csendőr, hanem 
barát és atya. Látogatásait nem félve, hanem Örömmel kell, hogy 
várják és fogadják.

A gyermekek rendszeres látogatása a munka másik, fontos és 
nélkülözhetetlen mozzanata. A csoportvezetők itt és így ismerik meg 
a családokat, ahonnan a gyermekek jönnek, a tényleges szükségeket, 
melyek között élnek, az adakozás és szeretetszolgálat, konkrét alkal
mait. Látogatásuk teljesen pásztori és baráti jellegű, sohasem hiva
talos színezetű. Ideális cselben, ha egy vezető csoportjában 15— 20 
gyermek van, az előkészítő óra előtti napokban mindegyiket megláto
gathatja. A  látogatásokról vezessen a maga számára naplót, melybe 
saját észrevételeit., javaslatait jegyezze fel az előkészítő órára.

A vasárnapi iskolai óra, akár egy-, akár több csoportban tartjuk, 
a következő részekből áll: Első félórában ének, imádság, bibliai rész 
olvasása, tanítás, aranymondás megtanítása, ének. Második fél
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órában előkészíti) történet az adakozásra és a szolgálatra, ezek cél
jának kitűzése, a szolgálatok vállalása, illetve kiosztása, adakozás 
énekközben, imádság, Miatyánk, áldás.

Ez a tervezet különbözik a szokásos sorrendtől és alkatrészektől, 
így a Forgács Gyuláétól (A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve 
434. 1.) és a Szabó Istvánétól (Bclmissziói Útmutató 1932/1933. 
18. I.) is. A különbség oka éppen abban rejlik, hogy mi a vasárnapi 
iskolát a gyermekek missziói összejövetelének tartjuk.

Az énekekre, nézve jegyezzük nieg, hogy hivatalos egyházi éne
keskönyvünk elsősorban használandó itt is. A gyermeki lélekhez, 
vagy a gyakorlati adottságokhoz szükséges kiegészítéseket vehetjük 
más énekeskönyvekből is, de. nagyon vigyázzunk először is azoknak 
hitvallási tisztaságára, azután igazi szépségére. Egyébként, ha ezen 
a téren kellő érzékkel járunk el, a vasárnapi iskola jó előkészítője 
lesz annak, hogy gyülekezeti éneklésünk és hivatalos énekeskönyvünk 
idővel kívánatos módon meggazdagodjék. Már csak ebből a szempont
ból is ellene vagyunk annak, hogy a vasárnapi iskolában merev kizáró
lagossággal csupán a hivatalos énekeskönyvet használjuk, azonban 
annak elsősége, minél teljesebb felhasználása kötelező,

A bibliai részt versenként a gyermekek olvassák, azután a vezető 
Összefüggően és kihangsúlyozva. Az Ige magyarázata a szükséges 
fogalmi megértetés után rövid legyen s főleg a gyermekekhez szóló 
isteni parancs kiemelésére törekedjék, a látogatásokból merített 
alkalmazásokkal. A  tapasztalat azt mutatja, hogy az egyidöben 
divattá vált mesés kiszínezés a gyermek amúgy is élénkítő képzeletét 
fárasztja, túlterheli és figyelmét eltereli Isten szavának kizárólagos, 
egyenesen hozzá szóló jelentéséről. A tanítást mindenkihez intézett 
kérdésekkel kell előrevinni és közös foglalkozássá tenni, melyből az
tán az aranymondás, mint az egésznek csúcspontja és az emlékezet
ben megrögzítője, emelkedik ki. Az aranymondást mindjárt ismétel
teim kell egyesekkel és az egész csoporttal, fel lehet írni a táblára, 
be lehet íratni kis füzetbe, ki lehet osztani előre beszerzett bibliai 
képeeskéken, füzetbe ragasztható bélyegeken. Az aranymondásos 
füzetet vagy bélyegeket jelenléti jegyül is felhasználhatjuk, melyhez 
a jutalmak, kitüntetések kapcsolódnak, A bevégzett bibliai leckét 
nem szükséges iskolás módon megismételtetni, aprólékosan kikér
dezni és betanítani. Olykor azonban helyes az aranymondások nyo
mán visszaidéztetni a hozzájuk fűződő Igét és annak magyarázatát, 
főgondolatát, vagy alkalmazását.

Az óra második felét bevezető történet már sokkal szabadabban



alakítható az adakozás és a szolgálat célkitűzésé szerint. Azonban itt 
is óvakodjunk a „mesterkélt meséktől“ , az apostol intése szerint. 
A kis történet, példa vagy illusztráció legcélszerűbben az egyház- 
történelemből és a gyülekezet tényleges életéből vehető. A gyerme
kekkel történt esetek természetesen jól felhasználhatók. Gondunk 
legyen arra, hogy egyházunk nagy közügyei, különösen bel- és kül- 
missziói munkái itt ismertekké legyenek a gyermekek előtt s hogy a 
saját gyülekezetünk legjobb törekvéseit megértsék. Ha valamely 
szomszéd, vagy országosan kiemelkedő gyülekezet kívánatos példát 
ad a sáfárságban és a missziói tevékenységben, azt, itt különösen is 
méltányoljuk.

Az adakozás kényes pontja a gyermekmissziónak. Vigyázzunk, 
hogy a szülök e miatt el ne tiltsák gyermekeiket a, közösségtől s ők 
cl ne máradozzanak. Mindazonáltal adakozásnak okvetlenül történnie- 
kell, mert egyik legfőbb célunk a sáfárságra való nevelés és csakis 
itt vethetjük meg az alapját egy leendő áldozatos, Isten iránt hálás 
gyülekezetnek. Arra kell törekednünk, hogy életkorukhoz és körül
ményeikhez mért adományaik az ő maguk önkéntes hálaáldozata 
legyen. Tehát ne kérjenek erre a. célra szüleiktől és semmiképpen se 
tüntessék fel úgy a dolgot, mint valami elrendelt iskolai járulékot, 
hanem mondjanak le valamiről, ami nem nélkülözhetetlen életszük
ségletük, ajándékból kapott pénzből vagy tárgyakból önként áldoz
zanak, végezzenek valami munkát, aminek .ellenértékét adják oda 
a kitűzött és közösen szükségesnek elfogadott célra. A módokat és 
forrásokat adottságok leleményes felhasználása bővítheti. Mindezeket 
a vezető lelkiismeretesen, pontosan megbeszéli a gyermekekkel és 
igyekszik lehetővé is tenni nekik azok megvalósítását.

Az adakozás legelső és legközvetlenebb célja az, hogy a gyer
mekek mindegyikének legyen Bibliája, legalább TTjtestamentum a, 
továbbá énékeskönyve. További eél a szükséges szemléltető képek, 
térképek, eszközök beszerzése. Igen fontos egy iratterjesztés meg
szervezése is. Ha a helyzet engedi, a gyermekek adakozhatnak egy 
gyermekmissziói ház létesítésére, vagy ünnepélyek, kirándulások 
felszerelésére. A  gyülekezet missziói munkájában főleg az ő élet
korukhoz, értelmükhöz és lelkükhöz közelálló célokra, adakozzanak, 
mint amilyenek lelenc és árva gyermekek segítése. Az erdélyi refor
mátus egyházkerület vasárnapi iskolásai például évek óta maguk 
tartanak el három árvát az egyházkerület árvaházában. Az egyház
megye, kerület vagy egyetemes Egyház szeretetintézményeinek, a 
Bibliatársalatoknak, a lrülmissziónak támogatása azért fontos, hogy
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a gyermekek megismerjék és átérezzék a nagy közösség jelentő
ségét, áldásait.

A konkrét szeretetszolgálatok gyakorlása nélkül nincs gyermek- 
misszió. Ennek hiánya a vasárnapi iskola munkáját meddővé teszi 
és elszakítja, az ifjúsági munkaközösségbe való természetes átnövés 
kapcsait. Ezek a szolgálatok, melyek egyúttal próbák is, természete
sen a gyermekek képességeihez és körülményeihez igazodnak.

Mindig olyanoknak kell lenniük, amilyenekre a tanítás már rá
vezetett és amelyeket a gyermekek önként, örömmel vállaltak. Egyéb
ként az adott helyzetek mutatják meg, mit és hogyan lehet? A  veze
tőnek legyen terve a szolgálatokra és tudatosan fejlessze azoknak 
körét, arányait, értékességét. Elsősorban a gyermekek egymáson 
való segítése legyen a col, tanulásban, jellemfejlesztésben, szociális 
nehézségekben. Szolgálatokat tehetnek szüleiknek, testvéreiknek, más 
rászorultaknak, a gyülekezetnek. Célunk általában az, hogy min
degyik vállaljon, de ezt nem szabad erőszakolni, hanem arra kell 
igyekezni, hogy egymás ráhatása útján váljék egyetemessé a szolgá
lat vágya, szenvedélye, melyet mindig kifejezetten Krisztus áldoza
táért. való háládatosságnak mutatunk fel és mint ilyet, kívántatunk 
meg. Célszerű a szolgálatokat figyelemmel kísérni és támogatni. 
Óvakodjunk a rendőri ellenőrzéstől. Rendszeres beszámolást ezért ne 
követeljünk, inkább négyszemközt beszéljünk róla azzal, aki kívánja 
a beszámolást. Mi azonban okvetlenül tudjuk, mi történik és a szerint 
irányítsuk a szolgálatok kijelölését és kiosztását. Ez maga lehet el
ismerés, buzdítás vagy serkentés, intés, figyelmeztetés.

Az ünnepélyek arra valók, hogy azokon a gyülekezet a gyerme
kekkel együtt érezze át a vasárnapi iskola áldásait, a rendes heti 
munka fölé emelkedve. A  gyermekek viszont a gyülekezettel és az 
Egyház nagy közösségével való egységüket éljék át. A  szokásos kará
csonyfa-ünnepélyeknél arra vigyázzunk, hogy ne a gyermekek kapja
nak, hanem ők adjanak ajándékokat a karácsony isteni örömére 
szomjazóknak. Ünnepélyt mindig az összes csoportok együtt tartsa
nak s ezenkívül vegyenek részt nagyobb gyermekmissziói közösségek 
ünnepélyem is, mert a Krisztusban való találkozás az ünnepély 
legfontosabb mozzanata.

A játékok nagyon fontos kiegészítői a munkának s nélkülözhe
tetlenek a vezetők és gyermekek közvetlen kapcsolatainak kiépítésé
ben. Lehetnek társasjátékok, szabadban való játékok, kirándulások, 
táborozások.

A jutalmak és kitüntetések kérdése sok vitára adott alkalmat.
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Szerintünk ezek hozzátartoznak a gyermeki lelkűiét helyes irányí
tásához, ösztönzéséhez, csak arra kell vigyáznunk, hogy ne kérke
désre, hanem háládatosságra vezessenek. Jutalmul könyvet, bibliai 
és egyháztörténelmi képeket, kitüntetésül levelet, emléklapot, jel
vényt adjunk.

A gyermekmisszió légkörét az imádság ereje és áhítata teszi 
áldotta. Imádkozzék előttük, velük a vezető és imádkozzanak maguk 
a gyermekek is, szabadon, saját szavaikkal és ne betanított versekben.

Bár az egész munka más, mint a mindennapi iskola kötött élete, 
azért a helyes fegyelem, a pontosság, a rend, a szorgalom, a tisztaság, 
a megbízhatóság a gyermekmissziőnak is nélkülözhetetlen összetartó 
erejét adja. Ezt szigorú szeretettel kell biztosítani, ellenőrizni és. 
fejleszteni.

6. A  csoportvezetőket a lelkipásztor a vállalkozó férfi és női egy
háztagok közül alkalmazza. Legcélszerűbb az ifjúsági tagozat 18 évet 
betöltött tagjaiból válogatni ki őket. Az ifjúsági munka programm- 
jába fel kell venni a vasárnapi iskola ismertetését és az előkészítést 
az abban való vezetői tevékenységre. Ha a gyülekezeti misszió foko
zatos kiépítése megtörténik, terniészetszerint a vasárnapi iskola volt 
tagjaiból lesznek az ifjúsági tagozatban a legalkalmasabb gyermek- 
misszió-vezetők, A  csoportvezetőket helyi, egyházmegyei, egyház
kerületi, országos tanfolyamokon kell teljesen kiképezni és a munkára 
képesíteni.

A gyülekezeti gyermektagozatok összessége Vasárnapi Iskolai 
Szövetséget alkot, mely, mint ilyen, belép a Világszövetségbe. A  szö
vetségi egyesülés célja az, hogy a tagozatokat az Egyház kebelében 
összetartsa és egységesen irányítsa, hogy a helyi alakulatokat anyagi
lag és lelkileg támogassa, hogy a vezetők képzéséről tanfolyamok, 
konferenciák, vezérkönyvek és lapok útján egységesen gondoskodjék, 
hogy általában képviselje a gyermekmisszió közös ügyeit és érdekeit, 
végre, hogy a Világszövetséggel a kapcsolatot fenntartsa, A Vasár
napi Iskolai Szövetség egyházhatósági felügyelet és ellenőrzés alatt 
áll. Szervezésének mintáját adja Az Erdélyi Református Egyház 
Vasárnapi Iskolai Szövetségének i'gyrendjr. (Ref. Szemle. Kolozs
vár. 11)35. évf. 246. 1.)

A  gyülekezeti gyermekmissziónak ez a vázlatos ismertetése arra 
kívánta felhívni a figyelmei, hogy ezt az alapvető fontosságú mun
kát végső ideje szervesen beleépíteni Egyházunk organikus életébe, 
vagy más oldalról tekintve arra, hogy a gyermekek közt végzett és



végzendő lelki munka magának az Kgyliáznak..missziói élettevékeny
sége, melyet csak saját maga végezhet és amelyet úgy kell végeznie, 
imiit léiének és jövendőjének alapvetését.

2. Az ifjúsági misszió

1. A  gyülekezeti élet- és munkaközösség legfontosabb részlete 
■az ifjúsági misszió. A gyülekezet és az egész Egyház jövője dől el 
azon, hogy sikerül-e ifjúságunkat az Egyház aktív tagjaivá tenni 
és gyülekezeti tagozatba tömöríteni \

Amily fontos ez a feladat, éppen olyan nehéz is. Az ifjúkor 
általában és önmagában is mindig válságos, ma pedig ehhez hozzá
járul annak a nagy ember válságnak vihara is, mely egész Európa, 
sőt az egész emberiség életfáját rázza. Es végre még fenyegetőbbé 
teszi ezt a válságot az a sajátos helyzet, melyben a maggar nemzet 
s benne a magyar ifjúság gyötrődik. Válságos életkor, európai vál
ság, magyar válság: íme azok a nagy világbeli gátak, melyek az 
Egyház lelki munkája ólé feszülnek ifjúsága, jövendője megmenté
séért vívott harcában.

A  válságos életkor határait pontosan megjelölni nem lehet, inéit 
az egyénenként változik. Mozzanatonként szemlélve, beletartozik az 
átmenet a gyermekségből a serdülésbe, a serdülőkor és annak ki- 
csúcsosodása: a kamaszkor, azután a kialakult ifjúsági életkategória 
és végre az átmenet a felnőtt korba. Mi, az egyházi munka szem- 
pontjából általában a 12— 24. életévek közötti nemzedéket ért- 
jük alatta.

A  gyermekség életformáját a felnőttek általában a játékban 
látják. Ha a maguk életében nem tartanak valamit komoly dolognak, 
azt játéknak, gyermekességnek szokták nevezni. Azonban a gyermek
kor játéka halálosan ko,moln dolog és a gyermek igazában a legkomo
lyabb ember. Természetesen, református hitvallási alapon egyálta
lán nem beszélhetünk „ártatlan“ gyermekről, még kisdedről sem, 
mint némely lelkipásztorok szoktak, akik a keresztség sakramenturná
nak kiszolgáltatását azzal kezdik, hogy „ez ártatlan csecsemő“ -röl 
érzelegnek. Ezek, nem is szólva az általános teológiai tájékozatlan
ságról, magát a salrramentumot üresítik meg. Az eredendő bűn 
szörnyű átkának árnyékában és azt egy pillanatra se feledve, kell 
mégis meglátnunk a gyermekkorban, a gyermekségben „az Éden- 
kertnek egy késő sugarát“ , abban a „szent“ , mert Istentől születeti
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komolyságban, mellyel a gyermek játszik. A teológián kívüli tudo
mány persze primitív ösztönökről, utánzásról, fiziológiai és lélektani 
mechanizmusról beszél, azonban a teológusnak, a lelkipásztornak 
Krisztus szava a fontos: „Ha olyanok nem lesztek, mint a kis gyer
mekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába“ . (Máté 
ev. 18. r. 3. v.) A  gyermek játék-életét a feltétlen hit határozza meg, 
mely a csalás és csalódás lehetőségét sem tételezi fel. Hite roindene- 
ket lehetségesnek tart. Magatartásában egy eredeti, ősi tisztaságú 
vonás emléke csillan meg: egész lényének bizalomteljes önátadása 
világnak, embereknek, tekintélyeknek, mintha körülötte minden és 
mindenki igaz s teljesen megbízható lenne.

A ‘válságos életkor azzal kezdődik, hogy ez a „szent“ komolyság 
megrendül. A  feltétlen Ilit és a bizalom bomlása jelzi a gyermekség 
és gyermekkor halálát. Az ifjúság életének tanulmányozói, legalább 
az én tudtommal, még nem világították meg határozottan és élesen 
azt a legjellemzőbb jelenséget, mely szerintem a válságos életkor 
problémájának kulcsa. A gyermek életében a játék komoly élet
forma, tehát valójában nem játék. A válság abban van, hogy ez a játé
kos forma lényegében, tartalmában válik játékká. Hogy valami magá
nak a cselekvőnek tudatában játékká legyen, ahhoz az én meghasadá- 
sára van szükség, arra, hogy az illető maga válassza el önmagát a cse
lekvéstől és tudatosan alakítsa magatartását a világgal, emberekkel, 
tekintélyekkel szemben. Természetesen ez valamikor a felnőtt és 
értékes élet személyes formája lehet lesz, mikor azonban még csak 
játék, akkor válságos, illetve mikor még válságot jelent, altkor csak 
játék. A hit és bizalom komolysága veszvén el, a serdülő ember, akár
csak Ádám, magabíztában önfeje után indul és kettős játékba kezd: 
önmagát szabadsághőssé teszi, a tekintélyekéi pedig zsarnokokká. El
hagyott gyermekségével és az abban élő kisebbekkel szemben lenéző 
és türelmetlen lesz, magával szemben önhitt, az öregebbekkel szem
ben pedig bizalmatlan és kritikus. Az igazi ént minden irányban el
takarja a maskara s a szabadsághős lefelé zsarnok, felfelé hazug kép
mutató lesz. Ez az Önhittség és kritika azonban minden tekintetben és 
lényegében sokkal inkább játék,mint a gyermek önfeledt játéka. A vál
ságos kor részese nem ismeri és nem éli az életet, amit ő ismer és él, az: 
a szerep. Az ifjúkor szerepet játszik. Képzeletben él. Fantáziája 
többé nem a gyermek eredeti önmaga azonosítása a világgal, nem 
gyermeki amm izmus, totemizmus és mágia, hanem ellenkezőleg: 
szembehelyezkedés, képzeletben való harc és dekorált önmagának 
fantasztikus világfölé emelkedése. Az ezerféle egyéni változat sok
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szór ellenmondó tömkelegében is egy a lényeg: a lét eredeti tiszta 
értelme összetört, objektív új életforma létrehozatalához pozitív erő 
és tapasztalat még nincs, a torlódó és ágaskodó funkciók egy lázas 
partheüögenezisben burjánodnak álvilággá, áloméletté, szereppé.

A  válságos életkor önmagában mindig tragikus életkor. Vég
zet, halál kísértenek felette. Részesei a féktelen önimádat és a szer
telen önlemondás, a fehéren izzó életsóvárgás és a kék lidércfényü 
halálvágy végletei között hányódnak. Durván erőszakosak és eset
lenül szégyenlősek, kegyetlenek és szentimentálisok, materialisták 
és idealisták, hívők és hitetlenek.

Hogy megértsük a válságos életkor titkát, feltétlenül túl kell 
lépnünk a pusztán természettudományos szemléleten. De túl kell 
lépnünk azon a pszichológiai, vagy pszielioanalitikai szemléleten is. 
mely a jelenségeket természetes adottságoknak veszi.

Az ifjúkor válsága adott, de nem természetes tény, mert nem 
természeti jelenség. Ha az ember nem volna ember, ha állat volna, 
sőt ha ma is az állati léttől alig megvált ősember volna, ez a 
probléma nem létezne. Mikor Rousseau, a maga alapjában hibás 
racionalista optimizmusával a kultúra megrontó hatása ellen a ter
mészethez való visszatérés ábrándját hirdette, egy tekintetben, az 
ifjúkor válsága tekintetében kétségbevonhatatlan igazságra utalt. 
A  válságos életkor nem a természet, hanem a kultúra szülötte. A ter
mészet önmaga rövidebbre szabta a lények életében az átmeneteket, 
mint ahogy rövidebbre szabta általában az élet kiérését. Á kultúra 
ellenben a maga civilizatórikus és szellemi rendszerének egészében 
a természet rendjét és menetét úgy formálta át, hogy a testi érett
ség távolról sem teszi késszé az ifjakat az önálló életre. Ezenkívül a 
kultúra a maga szomorú, de szükségképpeni torzításaival megbon
totta a természeti fejlődés ökonómiáját is: bizonyos ösztönök és ké
pességek irányában meggyorsította, túlfejlesztette és egyúttal meg 
is mérgezte a kiérés menetét, más irányokban pedig elsorvasztotta. 
De ettől eltekintve is a tény az, hogy a teljes testi érettség az önálló 
emberi élethez ma szinte mellékes feltétellé vált a tanulás, tapaszta
lás, harc, csalódás és főleg megalkuvás hosszú láncolata mellett. 
A válságot tehát ez idézi elő: az ifjúkor természetellenes kinyúlása, 
a képességek harmóniátlan túlfejletisége, illetve sorvadtsága, a 
szerepjátszás, a komolytalan életforma megrekedése az áléletben. 
A  viharos feszültségek válságos életkora, mint a természetnek és a 
kultúrának harca az ifjúi lélekben, bizonyos, szükségképpeni idő-
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szuiioan es ULiagos eseieaueu juuirmuo, sor, ami romos, irauyiiiuitó 
és átvezethető a valóságos életformába, az önálló életbe. Válság 
ugyan, de múló válság. A nagy baj és veszedelem ott kezdődik, 
mikor az irányítás és átvezetés pedagógiája erejét veszti, vagy mikor 
az élet általános körülményei lehetetlenné teszik az önálló és teremtő 
életformába való átvezetést.

Itt kapcsolódik bele az ifjúkor válságába az európai emberválság 
kórképe. A  világháború és az utána következő hazug béke színe alatt 
továbbfolyó gyilkos tülekedés teljesen átmenetivé, bizonytalanná és 
lázbeteggé tette a felnőttek világát s életét is, annál inkább felfor
gatta természetesen az ifjúságét. Ha az ifjúság amúgy is örök vál
ságban élvén, folytonosan döntés, elhatározás előtt áll, lezárt kérdé
seket nem ismer és mindent kérdésessé tesz, ha mindig másban és 
máshol keresi, sejti a megoldást, mint amiben apái látták azt, meny
nyivel inkább íordnl szembe ellenségként most a múlttal, a törté
nelmi tradíciókkal, apáival és minden tekintéllyel, mikor látja, hogy 
mindezek önmagukban is megrendültek, összeomlottak s őt tanács
talanságban és segítség nélkül hagyták? Harcias ellenállása a tekin- 
télyckkel szemben, a hagyományos magyarázatok türelmetlen félre- 
lökése a tényekre való szomjúhozásban, az eseményekkel szemben 
való gyors állásfoglalás ingere a válságos ifjúkort ma világszerte 
még válságosabbá teszik. A kórkép legjellemzőbb vonása a széttépett- 
ség, az egységes szemléletre való képtelenség, az egyoldalúság. Az a 
tény, hogy az ifjúságról ma tipikus képet alkotni csaknem lehetet
lenség, sokakat arra a téves következtetésre csábít, hogy a válság- 
mólóban van. Elismerik, hogy vannak még tétova, kétségbeesett, ma
gukat mámorba ölő ifjak, de ezekkel szemben elégtétellel mutatnak reá, 
mint a kibontakozás jeleire, a sportoló ifjúságra, a tanulmányozó 
ifjúságra, sőt a politizáló ifjúságra is.

Sajnos, nem oszthatom ezt a bizakodó álláspontot és meg vagyok 
győződve, hogy senki sem oszthatja, aki a felületes megfigyelés alá 
tekint és komolyan elmélyed az ifjú  generáció szemlélésében. Igaz, 
hogy a mai ifjúság a sportban, tanulásban, még a politizálásban is 
tudatosabb, alaposabb, odaadóbb, mint a háború előtti ifjúság. De 
sokkal egyoldalúbb, szenvedélyesebb, szer epésebb is, mint, az volt. 
Némelyek önmaga szertelen igénylését, mások páratlan rczignációját 
és önfeladását figyelték meg. Némelyek ezt, némelyek azt és éppen 
ez a sokféleség mutatja, hogy az ifjúság élete mennyire széttépett, 
egyoldalúságokban túltengő, mennyire narkózisban élő, kiábrándult, 
céltalan. Sok mindent csinál és nagy látszatéletet folyat, de a mé-
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Ivére nézve* az egésznek, mindez egy önmaga elöl is rejtegetett sivár 
valót takar: az ifjúság nem bízik az élet értelmében és értékében.

A  válság harmadik színezője, a magyar sors, ezt a kórképet a mi 
ifjúságunkra nézve még teljesebben elsötétíti.

Karácsony Sándor „A  mai magyar ifjúság lelki arca“  c. tanul
mányában foglalkozik ezzel a sötét kórképpel. Sajátos elméletét itt 
nem ismertethetem, vita nélkül nem is tehetném, de rá kell mutat
nom az elméletéből következei eredményekre. Az ifjúság természeté
ből folyólag meg akar valósulni és ez a törekvése a generációs tudat 
elevenné válásában jelentkezik. Az ifjúság, a látások kategóriája, 
szemben áll az öregekkel, az álmok kategóriájával. De ez a szemben
állás nálunk már nem harc. Az ifjúság nem harcol, nem vitatkozik, 
a harc az öregeké önmaguk között s ha az ifjúságra irányúi, az 
szinte a hulla passzivitásával tűri. Ez a helyzet sokkal rosszabb a 
harcias magatartásnál, mért ez a teljesen idegenné vált kategória 
közönye mindennel szemben, amit az apák élete és világa jelent. Az 
ifjúság, nem érezvén létét biztonságban az apáknál, elkülönült tőlük, 
kontaktusuk megszűnt, két nyelvet beszélnek, egyáltalán nem értik 
meg egymást,

Sajnos, ez az elkülönült ifjúság nem egy egészséges életakarat 
szakítását jelenti a tehetetlen és megbilincselő múlttal. Az ifjúság 
beteg.

Beteg először is az ő megrendült „közlelki közérzetében1“ , jogá
ban. Erről nem tehet, mert a tőle független körülmények tették 
számára kilátástalanná az életben való önálló elhelyezkedést, De 
ennek következményeképpen az ifjúságon egy „ közlelki renyheség“  
lett úrrá, tétlenné vált, nem vágyik ki az ifjúkorból, még 30— 40 éves 
korában is az „ifjúság egy tagja“ akar maradni. Kilátástalan hely
zetében ezt tekinti előnynek s a mámor és felelőtlenség a kárpótlása. 
Érzi, hogy az idő telik s az alkalmak múlnak, de ezt az érzést felül
múlja benne a másik: nem érdemes haladni.

Beteg a nyelve is, mely lelki élete egyetemes vonásaira nézve 
kulesjellegű.. Ez a „tolvajnyelv1“ , melyet az öregek nem éjiének, 
noha sok tőlük vett kölcsönszóval dolgozik, az értelmi funkciót csak 
dadogva képes szolgáiul.

Beteg a művészete is, az ifjúsági köziélek érzelmi funkciója, 
mert önmaga feladott és utált lényének művészieden, gátlástalan 
kiömlése, a közlési kényszer valóságos hányingerétől mozgatva.

Beteg a közakarati, társadalmi funkciója is, mert tragikus és 
félelmes passszív rezisztenciában jnerül ki.
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2. Átpillant.ván az ifjúság válságának hármas gyűrűjén, minden 
érdeklődésünk arra a kérdésre irányul, hogy megoldható-e egyálta
lán és miként oldható meg ez a veszedelmes és nyomasztó problémáéi 

Az első reménysugár! maya az ifjúság örök teremtettsége, belső 
szerkezete nyújtja. Igaz, hogy amint azt Imre Lajos is kifejti „Az 
ifjúság válsága“  c. müvében, az ifjúság nem pusztán átmenet a 
gyermekségből a felnőtt-korba, hanem önálló életforma is. De mint 
ilyen önálló életforma, lényegében válságos, maga az örök ember- 
válság, amint láttak. Ha ez a válság minden esetben és állandóan a 
maga teljes élességében érvényesülne, az ifjúból sohase lehetne ön
álló, értékes ember, belepusztulna ,.szerepének“ színjátszásába. De 
az ifjúkor, amint jeleztük, mozzanatokból, belső átmenetekből áll a 
serdüléstől az érettségig. A válság tehát csak fokozatosan teljesedik 
ki és kulmináciőja után normális esetekben lassan lehiggad. Ebben a 
lehiggadási folyamatban tűnik ki aztán az az igazság, hogy minden 
sajátossága mellett is az ifjúság az egész ember szempontjából mégis 
csak átmérni, i lőkésíüh I a felnőtt, önálló emberiét re. Komolytalan 
játéka, szerepes álélete alatt .szinte észrevétlenül rakodik le és szi
lárdul meg a jövő komoly és reális épülete. így lesz az ifjúság a 
..látásuk“ kategóriájává. Van egy csodálatos tény az ifjúság életé- 
íren, melyre nálunk Böhm Károly, a nagy magyar filozófus mutatott 
reá. Ez az ifjúkor idealizmusét. Most nem a mondvacsinált, iskolai 
idealizmusra gondolok, a felnőttek sokszor kétszínű és üres frazeoló
giájára, melyet ők beszélnek bele az ifjúságba, hanem az idealizmus 
eredeti, világrendi valóságára, mely csodálatosképpen egyedül az 
ifjúságnak adatott, meg, és pedig azzal a providens céllal, hogy 
bátorságot adjon neki az élet harcába való bocsátkozáshoz. Az ifjú 
a maga „szerepjátszásaiban“ a végletek közt hánykódik. De e vég
letek felett, mint egyensúlyozó, mint profetikus jövőbemutató, mint 
talán teljesen meg sem értett, át sem élt, félig idegen és félig saját 
legszebb,, szerep“ , a. knlminációs ponton megjelenik az ideális élet
kép. A látás. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem a valóság. Az ifjú  a magi) 
ösztöniségében, kritieizmusában, önhittségében távolról sem képes az 
önértékeket élni és megvalósítani. Ez lehetetlen is, hiszen az önértékű 
élet korona, mely az élet végen is talán csak töredékében nyerhető 
el. A hát szerint pedig csak az örökéletben. Azonban az ifjúi látás 
feltétlenül a. valóság, és pedig a legfelsőbb ért ék valóság képe. Az 
ifjúság csúcsán jelenik ez meg, sejtelmesen és távolból, de mégis 
elérhetőnek és valóságosnak mutatkozva, azért, hogy az ifjút át
segítse a saját életformáján, hogy felbátorítsa a reális élet harcára
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és Iiogy, mikor az élőt pora és szennye majd elborítják felette az 
eget, mennyei anamnézisképpen ösztökélje a lankadatlan tovább
haladásra az egyszer „látott“ és a köd mögött reáváró, elérhető és 
elérendő tökéletesség felé. E nélkül az ifjúkori látás nélkül emberi 
élet nem létezhetne. De éppen mivel az ifjúkorban gyűl fel, ez a 
biztosíték arra, hogy a válság legyőzhető s az ifjúság, levetvén mas
karáit, átléphet az etikai világrend szférájába.

Az az ellentét tehát, amely a felnőtt és az ifjú  generáció között 
van, az apák és fiák szembenállása, még a Karácsony Sándor által 
leírt generációstudat formájában sem lehet végzetes, mert magában 
az ifjúság lényében van adva az átmenet és kibékülés lehetősége.

A  második reménysugarat a pedagógia gyújtja fel. Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy a válságos életkor általában irányítható és át
vezethető a valóság önálló életformájába. Nemcsak az ifjúság vál
sága lett korunkban súlyosabbá, de a pedagógia is bölcsebbé vált. 
Imre Lajos is, Karácsony Sándor is odajutnak fejtegetéseikben, 
hogy a mai ifjúság válsága is feloldható a nevelés segítsége által. 
Csakhogy a jelenlegi „ holtponton“  új erőforrásra, crőpluszra van 
szükségünk, hogy túljuthassunk rajta.

Kétségtelen, hogy ez az erőplusz semmiféle puszta tekintély nem 
lehet s a nevelő nem a tekintélyével fogja az erőforrást megindítani.

Töredelem az, mondja Karácsony Sándor, ami nevel.
Az életcél együttes keresése a nevelés titka, Imre Lajos szerint.
Bizonyos az, hogy nekünk, az apák nemzedékének, vissza kell 

kapcsolódnunk az ifjúság látásához, az eredeti és igazi eszményiség- 
hez, melynek szolgálatát az ifjúság voltaképpen szomjúhozza, az ál
eszmények és tekintélyek helyett,

Mikor Karácsony Sándor azt mondja, hogy az öregeknek le kell 
mondaniok álmaikról, ezzel tulajdonképpen annak ad kifejezést, hogy 
le kell mondanunk arról a fc lfuralkodott hiedelmünkről, hogy az 
eszmény bánnék/ nevelőben megtalálható ás teljes alázatossággal el 
kell hárítanunk magunktól, mint méltatlanoktól, a követésre mélt óság 
illúzióját. Egész lényünk odaadásával kell túlmutatnunk önmagun
kon, az ifjúsággal közösen keresendő eszmény, az életcél megteste
sítője, Krisztus felé. Saját kudarcaink és próbáink lüzén keresztül 
magunknak kell először odajárulnunk az Egyetlenhez, aki segíthet 
rajtunk és az ifjúságon, együtt.

A mai magyar ifjúság, a mi drága ifjúságunk, amelyik állítólag 
idegenné lett tőlünk s nem érti a szavunkat, mint mi sem az övét, 
az én meggyőződésem szerint még sincs ilyen reménytelenül el-
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.■szakadva tőlünk. Igaz, hogy az ifjúság, a jövendő sokkal fontosabb, 
mint mi, akik kezdünk múlttá válni, de az is igaz, hogy nélkülünk 
mégsem veheti át valódi örökségét, melynek egyik legfőbb értéke 
éppen a tradíció megszakítatlansága.

Abból indultunk ki, hogy a gyermek, eredeti bizalmasságából 
kifolyólag, fenntartás nélkül hisz a felnőtteknek, az apáknak és anyák
nak. És rámutattunk, hogy a válságos életkor kezdete ennek a biza
lomnak és hitnek megrendülésével áll be. Ezért az a meggyőződésem, 
hogy a válság megoldása abban keresendő, hogy az ifjúságnak gyér- j 
míkibbnek, bizalmasabbnak és hívőbbnek kell lennie apái irányában, 
viszont, az apáknak hit clremélt óbbá kel! tenniük életűkéivé* gyerme
kibben őszintévé, egyszerűbbé a bonyolult magyar világot.

A második kötelességünk, mely valóságos nemzeti közügy és 
nemcsak az államkormány, hanem az egész magyar társadalom be- 
csületügve és létkérdése, az, hogy siettetni kell és lehetővé kell tenni, 
komoly és rendszeres áldozattal, az ifjúság elhelyezkedését az Önálló 
életben s minden erővel le kell csökkenteni a renyhe elkallódás. az 
elkeseredett céltalanság, a koldus szóig cd elkűség és a lélekromboló 
megalkuvások nemzetgyilkos esélyeit.

Az idősebb generációnak, az apáknak ifjúbbakká kell vúlniok 
lélekben, hogy az ifjúság közeledhessék hozzájuk. Iíjabbakká lehet
nek azáltal, ha önmagukat megtagadják, ha bíznak az ifjúságban és___ 
szeretik az ifjúságot. Az ifjúság nyelve lehet tolvajnyelv, lehet más 
nyelv, mint az öregeké, de mi ismerjük a. Lélek nyelvét, mely „nyel
veket egyeztető hitre“  képes egvbegyüjteni m indnyájunkatEz .a 
közérthető és mindig ható és mindig visszhangot verő nyelv a. sze
retet krisztusi szava.

Az ifjúság válsága Abban és Az által oldható..fel, aki ifjaknak 
és öregeknek egyetlen és közös Ura: Krisztus az, akiben találkozha
tunk.

3. Miképpen jelentkezik az ifjúság kérdése az Egyház életében 
és miféle feladatok várnak reánk ebből kifolyólag!

A  gyúil^kcggt ifjúgági missziója, amint láttuk, a legkritikusabb 
életkorban, a 12— 24, életévekben járó nemzedék aktív ' egyház - 
tagokká tételét, élet- és munkaközösségbe való tömörítését jelenti.

Ennek a munkának különös nehézsége az, hogy a lélek ebben az 
életkorban áll legtávolabb az Egyháztól és az egyháziassáatól. Ez az 
az időszak, mikor, mint Imre Lajos kifejti ,.Az ifjúság válságáról“  
írt müvében, az ifjúi kételkedés a közösség minden meggyőződésé
iv e l  szemben személyes feleletet keres az élet legnagyobb kérdéseire



■294

s nem nyugszik meg egyetlen olyan feleletben sem, melyet ezekre 
a kérdésekre á közösség ad. így  az egyházi közösség hitvallása sem 
nyújt számára megnyugvást, bizonyosságot, sőt, mivel a hitvallás 
századokra megfogalmazott tételeket ad, a lázasan kutató ifjúi lélek 
ezekben megkövült, élettelen és idejétmúlt- formulákat lát, melyektől 
idegenkedik és elfordul.

Kz az általánosan és könnyen megfigyelhető jelenség sokakat 
arra a téves és felületes következtetésre csábít, hogy az ifjúság hiiet- 
len és vallástalan.

Kcibisch, Niebergall, Sprangcr, Cordicr és sok más kutató meg
győzően mutatta ki, hogy ez egyáltalában nem áll, az ifjúság viharos 
és válságos életkora ostromolja, vagy félrelöki azokat a hagyomá
nyos és fogalmi formákat, melyekben a hit és vallás történelmileg 
kifejeződtek és leülepedtek, individualizmusa szembefordul a közös
ségi és így az eg f̂tági_v|flláfiŐ§ságggli de a. hit az ti számára nemcsak 
hogy nem közönyös, hanem ellenkezőleg, a legégetőbb személyes ügy. 
Karácsony Sándor egyenesen azt mondja, liogy az ifjúság á. pszi
chológiai természetű „néppel“  és a logikai felépítésű „osztállyal" 
szemben kifejezetten vallásos jellegű kategória, bár vallása is krízis
ben levő, nem tény, hanem csak igény. A vallás gyökere, a hit, azon
ban az ifjúi lélek mélyén ott van, hogy adott körülmények közt val
lássá legyen.

Maga az evangéliumi ifjúsági munka története is_ bizonyítja, 
hogy hivő ifjak és keresztyén ifjúsági munkák mindig voltak és a 
protestáns keresztyénség körében is régóta vannak. Az, ami jelleg
zetes, nem a hit és munka hiánya, hanem az ifjúság természetének 
megfelelően a szabad mozgalmi, társasági, egyesületi jelleg, szemben 
a szervezett egyházi közösség munkájával.

ifi az ifjúsági missziót éppen úgy, mint a gymuekmissziót. 
csakis gyülekezeti, egyházi formájában tartjuk valódinak, életteljes- 
nek és hatékonynak. Egy pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, 
hogy az ifjúsági misszió az Egyház saját élettevékenysége, saját ifjú 
tagjai között és álh;l. Az a .súlyos gond, amely ma leggyötrőbben 
nehezedik az Egyházra, éppen az, hogy miképpen lehet az ifjúságot 
; gyülekezet, az Egyház tagozatává tenni, életet és munkáját rgyhá- 
ziasitanif

Nem kétséges, hogy az ifjúság ellenszenve az ú. n. ,,hivatalos“  
Egyháznak szól, annak a külsőségesen értelmezett intézménynek, 
mely néni lelkiséget sugároz, hanem sablonokat űz. Az is világos, 
hogy a lelkipásztori típus merevsége, hivataloskodása, polgári fór



májú „tisztessége“ vagy piet iszlikus „kegyessége“ , továbbá az élet
telen és tartalmatlan igehirdetés, a száraz ismereteket közlő vallás- 
tanítás. a külső tekintélyesség, mind elriasztó hatással vannak az 
ifjúságra, aki az Egyházat a legkönnyebben azonosítja ezzel a csep
pet sem vonzó jelenségcsoporttal. Mondjuk ki azonban bátran, hogy 
ebben a tekintetben az if júságnak van igaza, mert ha az Egyházból 
csak ezek és csak ennyi nyilvánul meg előtte, akkor nem az Egyház 
valódi lényege, lelke, élete szól hozzá. Ezért az ifjúság „egyháziat- 
lansága“ mindenekelőtt az Egyház számára megszívlelendő figyel- 
meztetés, melyből nem az ifjúság meddő korholásának, liánom az 
Egyház lelkivé, misszióivá válásának kell következnie,

A  hitének szem éves kifejeződéséért önmagával birkózó ifjúság, 
a szabad mozgalmakba és egyesületekbe keresztyén életre és munkára, 
tömörülő ifjúság .semmiképpen nincs kívül a Krisztus igazi, élő. 
lelki Egyházán. Azonban a látható Egyháznak minden erejéből arra 
kell törekednie, hogy életében, ama láthatatlant és igazit sugározza, 
hogy az ifjúság benne lelki Anyjára ismerhessen és hozzám énjén 
lelki táplálásáért. Mert az most már feltétlenül bizonyos, hogy az 
ilyen Egyháznak egyedül van mandátuma ifjúságának lelki neve
lésére, táplálására, aktív lelki munkában való részeltelésére.

A bizonyosságra és értékes életre vágyó ifjúság és a lelki Egy
ház feltétlenül egymásra nézve teremtettek és minden bizonnyal 
egymásra is találnak.

Ennek a meggyőződésünknek azonban igazolását is kell adnunk 
a ..miként“ kérdésére adott feleletünkben.

4. Ennek az egymásra-találámak egyetlen reménvteljes lehető- 
sége az, ha az ifjú generáció a gyülekezeti tagozatként működő gyrr- 
vickmissziái közösségből természetesen nő és halad át a gyülekezet 
ifjúsági m unka közössége] >e.

Trf látszik meg, hogy az organikus egyházi élet az egyedid lehet
séges létmód a jövendő biztosítására. A  helyesen vezetett és való- 
ban lelki tartalmú gyermekmisszió feledhetetlen és eltcphctetlen 
szálakkal köti a zsenge lelket az Egyházhoz és ha már a gyermek
korban szolgáld  és sá fá rk od ó  tagja  volt valaki az Egyház missziói 
közösségének, ifjúkorában sem fog a válság viharaiban elszakadni 
és szembefonhilni az Egyházzal, sőt abban természetes menedékét 
fogja keresni és találni, hogy majd felnőtt korában valóban önálló 
és aktív egyháztaggá lehessen.

Míg ez a mód, a gyermekmi.sszió általános, rendszeres és meg
felelő munkálása által megteremheti gyümölcseit, addig az Egyház
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nak átmeneti és igen kényes feladata van: megpróbálni az eredeté- 
ben tőle független, de életében részt venni hajlandó szabad ifjúsági 
mozgalmak és egyesületek munkáját megnyerni az egyházi célkitű
zések számára.

Amennyire fontosnak és voltaképpen egyedül helyesnek tartjuk 
az első módot, átmenetileg éppen annyira kívánatosnak ítéljük a 
másodikat. Amint a gyermekmissziónál is rámutattunk, itt is hang
súlyozzuk, hogy a jövendő erőteljes előkészítésében a már meglevőt, 
a lészen kapottat sem szabad mellőznünk és magára hagynunk.

Van egy kor jellemző tény, ami különösen is erre int minket. 
A közösségi életformáknak mostani hatalomrajutásában maguk a 
szabad társulási formák keresik a csatlakozást és betagolódást a 
gyökeres és erős kollektivitásokba, mert érzik, hogy maguk erején 
többé nem állhatnak meg. Ezt a tényt megfigyelhetjük a szabad 
evangéliumi, missziói alakulatoknál is. Ez a meggondolás hatja át 
Egyetemes Konventünk missziói szabályzatát is és a gyakorlati helyzet 
maga mutatja, hogy a keresztyen ifjúsági munkák formációi maguk 
óhajtják kifejezetten református jellegük biztosítását, érvényesítését s 
maguk igénylik az Egyház támogatását, védelmét, irányítását. Mi
után ezek a szabad egyesületek az Egyház munkásainak nyilvánít
ják magukat, semmi sem természetesebb és szükségesebb, minthogy 
az Egyház az eredetileg általános keresztyén, evangéliumi jellegű 
mozgalmak református ágait kiépítse és irányítása alá vegye, ami 
már több esetben meg is történt.

Azt az értékes örökséget tehát, melyet a szabad ifjúsági keresz
tyén mozgalmaktól és egyesületektől kaptunk, teljés tudatossággal 
kell beleépítenünk a gyülekezeti misszió ifjúsági tagozatába.

Even örökséget jelent számunkra, a Keresztyén Ifjúsági Egye
sület (YMCA, K IÉ ) ás a Keresztyén Diákok Világszövetsége 
(W orld Student Christian Federation) múltja és munkája.

A  EXE Williams György (1821— 1905) londoni kereskedősegéd, 
a későbbi „Sir Williams" missziói felelősségérzéséből és lendületé
ből fakadt. Munkája eredetileg korlátozva volt az üzlet épületében 
bentlakó sorstársaira, de ebben a szűk körben nagyfeszültségű ener
gia halmozódott fel, mert Williams és társai tényleg és döntően 
tapasztalták meg, hogy Krisztus követése biztosítja a leszállásnak 
leginkább kitett ifjú i életek magasrendűségének megtartását, a leg
alacsonyabb életkörülmények között is. Már pedig ez az a tapasztalat, 
amely az ifjúságra nézve a legfontosabb és legsóvárgottabb.

A KIÉ történetében fontos az 1855-i párizsi gyűlés, melyen a



különböző európai és az Egyesült Államokból megjelent 97 ifjú 
megalakította a K IK  Világszövetséget. Ekkor állapították meg az 
ú. n. párizsi alapot, melyen a KIÉ munka világszerte felépül. Ez 
a nevezetes alkotmány kimondja, hogy a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek célja egv társaságba gyűjteni azokat az ifjakat, akik a Szent
írás alapján Jézus Krisztust Istenüknek és Megváltójuknak ismé
jük el, hitükben és életükben az Ő tanítványai akarnak lenni s igye
keznek együttesen munkálkodni Mesterük országának terjesztésén 
az ifjú emberek között.

A  világszerte megszaporodott egyesületek 1876-ban Központi 
Világbizottságot alakítanak a munka nemzetközi egysége és irányí
tása érdekében. Ennek következménye lett az egyes országok egye
sületeinek Nemzeti Szövetségekbe való tömörülése. A  KIÉ igazi 
missziói erejét bizonyítja az, hogy munkáját egészségesen kiterjesz
tette az ifjúság egész életmenetére, továbbá,, hogy a misszió minden 
ágában tevékeny, néhol kezdeményező tényező lett. A Vöröskereszt- 
mozgalomnak tulajdonképpeni bölcsője, a Fehérkéreszt-mozgalom leg- 
hathatósabb támogatója, a Vasárnapi iskola buzgó propagálója, a 
cserkészetnek és más szabad nevelési mozgalmaknak ihletője és. to- 
vábbvivője, a külmissziói felelősség egyik leghatékonyabb, ébresz
tője és ébrentartója lett.

Életerejéről, krisztusi mandátumáról a. legszebb bizonyítékot 
azzal adta, hogy a szellemi és lelki kötelékeket is összetépő világháború 
alatt sem szünetelt a munkája s a sebesültek és betegek gondozása 
mellett főleg a hadifoglyok gondozása terén végzett áldott munkát.

A ■világháború után a KIÉ jelentősége még inkább megnöve
kedett. Egyrészt fölfokozódott a nemzeti szövetségek tevékenysége, 
másrészt a munka a nagyvárosi ifjúság köréből íj. kisvárosi és falusi 
ifjúság köbére is kiterjedt. De legfontosabb az Egyházhoz (egyhá
zaihoz) való 'viszonyának kiérése. A körülmények megmutatták a 
felekezetitözi Világszövetségnek, hogy jövője csak akkor van, ha az 
egyházilag megszervezett ifjúságot bekapcsolja magába. Ez a nagy- 
jelentőségű fordulat mindenütt folyamatban van, a nélkül, hogy a 
Világszövetség igazi értékét csökkentené, sőt ellenkezőleg, azt hatá
rozottan tartalmasabbá és elevenebbé teszi.

A  Világszövetségbe jelenleg ötven nemzeti szövetség tartozik, 
több mint tízezer egyesülettel és több mint másfélmillió taggal. Je
lenlegi ebiöke John R. Matt.

A Keresztyén Diákok Világszövetsége 1896-ban alakult meg. 
Jelszava: „A  világ evan gél izáiása ebben a nemzedékben“ . Célja: a



világ diákszervezeteit egyesíteni, munkájuk fejlesztése céljából, meg
alkotni a világ diákságának vallási képét, munkálkodni a diákok 
Krisztushoz, a Megváltó Istenhez vezetésén, szellemi életük elmélyí
tésén, Krisztus országába tömörítésén. Eszközei: bibliakörök, evafí* 
gélizáciÖ, konferenciák, diáksajtó, diákjóléti intézmények.

A szövetségnek kezdettől fogva lelke, vezére John R. Matt, akt 
sokáig főtitkára volt. A jelenkor egyik legnagyobb keresztyén sze
mélyisége. Rendkívüli intellektuális képességei és az azokban rejlő 
nagy kísértések lettek kiváltó okaivá missziói gondolatának: a világ 
jövendő intellektuális vezéreit kell meghódítani a K risztusnak, mert 
ez fogja leggyökeresebben és leghathatősabban megváltoztatni a 
világ képét, Isten dicsőségére. A hivő értelem, az értelem a Ilit szol
gálatában: ez az a nagy cél, ami öt munkára hívta. Rendkívüli tevé
kenységének igazi jelentősége személyes bizonyságtételének lenyű
göző és meggyőző hatalmában áll. Ötször utazta he a földet, s az egész 
világon sokezer ifjú diákot vitt foglyul Krisztusnak. Nálunk is több
ször járt, döntő jelentőséggel 1909-ben, mikor meglátogatta a teológiai 
főiskolákat és az egyetemeket. Ma már látjuk, hogy Egyházunk rnisz- 
sziói öntudata és munkája nem kis részben az ő hatása alá került 
személyiségek felelősségének felébredéséből indult ki.

A  szövetség lényegéből hajtott ki az „Önkéntes missziói Diák
egyesület “  (Student's Wolunteer Missionary Association), mely a 
külmisszióban végzett kiváló szolgálatot a pogány diákok között,. 
Vezető személyisége Wilder Róbert, aki a háború után .szintén meg- 
Iátogatta Egyházunkat,

A szövetség jelenleg 45 országból háromszázezer diákot egyesít. 
Elnöke: Francis lJ. Miller (U. tv A,).

A háború után igen sokat tett ez a szövetség az Egyházak hö- 
zötti szellemi, lelki és. gyakorlati kapcsolódás érdekében s az ökume
nikus mozgalmak megindítói: N. Söderblom és V .  Tcmpcl, az ö tag
jai sorából kerültek ki.

A szövetség magyar tagozata Mott 1909-i látogatása nyomán ala
kult meg, vezetője az ifjabb Victor János. Nálunk is igen áldott 
hatással munkálkodott s gyümölcsei mai egyházi vezetőembereink 
többjének munkálkodásában lettek Egyházunk megújuló életének' 
táplálékává.

Amint ezek a példák bizonyítják, igenis lehetséges a válságos 
életkorban levő nemzedék Krisztushoz vezetése és Benne való meg
tartása, a jövő számára, továbbá, ami reánknézve döntő jelentőségű.
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ezek az egyesülések gondviselésszerüen találták meg az Egyházhoz 
való kapcsolódás lehetőségeit és útjait.

Áll ez elsősorban és különösen a KIE-rc.
5, A magyar K IÉ # Ft nnuud világszövetség) főtitkár 1883-i buda

pesti és debreceni látogatása után indult meg. Az első alapszabályt 
a kormány nem hagyta jóvá. mert a „keresztyén“ névben, a tisza- 
eszlári pert követő izgalmak atmoszférájában, antiszemita tendenciát 
sejtett. Az egyesület éppen ezért Református Ifjúsági Egyesület 
néven alakult meg 1892 végén. Elnöke Ssilassy Aladár, titkára Szabó 
Aladár lett s ez utóbbi volt a tulajdonképpeni lelki irányítója, aki 
már akkor az egyetemi ifjúságot is meg akarta nyerni a mozgalom
nak. 1903-ban, Csűrös István szerkesztésében megindult az egyesület 
hivatalos lapja, az ..Ébresztő“ , mely az ügynek mind propagálásá
ban, mind szellemi irányításában kiváló szerepet töltött be. Az első 
utazótitkárt, Kónya Gábor személyében, 1907-ben alkalmazta az 
egyesület, utána Megyercsy Béla és Töltéssy Zoltán folytatták ezt, 
a munkát. Ez a három elhunyt vezető maradandó értékű tevékeny
séget fejtett ki a magyar KIK életében.

A budapesti KIE-bSl vált, illetve nőtt ki a Magyar Ev. hát
missziói Szövetség, a Bethánia Egylet, a Magyar Ev. Kér. Diákszö
vetség és kebelében alakult az első magyarországi cserkészcsapat.

Az egyesület „Magyar ífjóság“ című lapját Megyercsy Béla 
indította, ugyancsak ő volt a munkálója a vidéki, országos és kül
földi konferenciáknak is,

A háborúban a KIÉ tizenhét városban tartott fenn katona ott
hont, gyámolította a hadifoglyokat és az amerikai KIÉ segítségével 
kilencezer magyar hadifoglyot segített haza Szibériából.

A háború után 1923-ban, 1925-ben és 1927-ben nemzetközi kon
ferenciákat és táborozást rendezett.

A  magyar KIÉ Szövetség, melynek Budapesten székháza van, 
1935-ben 333 egyesületet foglalt magába, mintegy tizenhétezer tag
gal. Az egyesületek csatlnkozottak és baráti kapcsolatban állók. 
Az előbbiek közül 114 egyesület református, 17 evangélikus és 7 
egyetemes jellegű, önálló alapszabályú. E 138 egyesületen túl 195 a 
baráti kapcsolatban álló egyesületek száma. A tagok munkálkodók *

*  Itt a m agyarországi KIK-iöl van szó. A z  elszakított m agyar terü leteken  
miikiklö KIE-Szövetségek közül az erd ély ire  nézve lásd: László Dezső szerkesz
tésében „Az t. K. E. munka alapjai“  e. könyvet, Kolozsvár. Ifjú Erdély kiadása. 
1934.



(9059), csatlakozok (3143) és pártolók (2200). A tizenhét életéven 
aluli ifjak úttörő és serdülő csoportot alkotnak (2500). Hatásterü
letét azonban tagjain túl is kiterjeszti a mozgalom által érintett lel- 
kekre. Nagy jelentőségű az, liogy a magyar K1E egyesíti magában a 
földműves-, iparos-, kereskedő-, tisztviselő- és diákifjúságot s hogy 
nagy többségben a földművesifjúság van, ami ránknézve, egy házilag 
igen fontos. A  tagok túlnyomó többsége református, van azonban 
római katolikus, görög és zsidó is, a szépszámú evangélikus tagon 
kívül.

Missziói munkaterülete az egyesületek látogatását, a konferen
ciákat, a toborzómunkát, a pusztai, tanyai, telepes, kubikos stb. 
missziót öleli fel. Körzeti konferenciái igen látogatottak, átlag az 
egyesületek háromnegyed része vesz részt bennük.

A KTE. mint intézmény, a csoportból és a házból áll. A  liáz a 
munka fontos tényezője, otthon és a munkák gyűjtőhelye egyben. 
(A budapesti KIE-liázban például a hivatalos helyiségeken kívül 
társalgó, ifjúsági, tanonc- és leventeotthon, turistaszálló és nyilvá
nos étkező van.) A házat kiegészítik a sportterek és táborok.

A KIE-nek háromféle jelvénye van, A  világszövetségi jelvény: 
kör, peremén a világrészek jeleivel, az egyetemesség és elterjedtség 
jelzésére. A  kör közepén a görög Krisztus-monogramul (X P )), szárai 
közt a -Tán. ev. 17. r. 21. v.-re nyitott Bibliával: „Hogy mindnyájan 
egyek legyenek“ , ami a KJE világjelmondata. A nemzeti jelvény: 
háromszög, a lelki, testi és értelmi munka jelképéül, közepén zöld
színű vízszintes hasáb, a szolgálatot jelentve, benne a név: KIÉ.
( Külföldön kék, benne: YMCA,) Az úttörő jelvény szintén három
szög, de közepén fáklya van.

A magyar KIÉ, mint a párizsi alapon álló egyesület, nemzetközi 
és felekezetközi, s mint ilyen, a Ytláigszövetség egyik alkotótagja, 
M int Nemzeti Szövetség azonban teljesen szabadon és jogosan mun
kálja a magyar ifjúi lélek sajátos szükségeit. E közben kerül közel 
Egyházunkhoz is, mert munkáját az önként csatlakozó egyesületek 
által fejti ki, melyek között ott vannak a mi egyházi egyesületeink is. 
A Nemzeti Szövetség a csatlakozott egyesületek belső ügyeibe nem 
avatkozik, kötelező anyagi támogatást nem kíván, amit pedig fel
tételül szab: az alapelvhez való hűség és az évi jelentés, egyrészt nem 
akadályozza, másrészt helyesen szabályozza az egyházi ifjúsági munka 
menetét is.

A KIÉ tehát valóban értékes örökséget ad számunkra, magyar 
földön is. ifjúsági missziónk kiépítésére.
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6. A  KIÉ és a MEKDSz által előkészített ifjú  lelkekben alakult 
ki a világháború után egy sajátos ifjúsági missziói mozgalom, a Ma
gyar Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége. Mint neve is 
mutatja, a KIE-nél szükebb alakulat, mert csak a diákokra terjed ki, 
a MEKDSz-gel szemben pedig sajátos, mert kifejezetten református 
hitvallásos jellegű, céljául pedig a magyar református Egyház szol
gálatát tűzte ki. A  mozgalom a ,,történelmi kálvin izmus“ jegyében 
indult meg, 1921-ben öltött testet Töltéssy Zoltán vezetése alatt, aki 
haláláig éltető lelke volt.

Eredetileg csak a teológus ifjúságra terjedt ki, hogy a teológiai 
racionalizmus és liberalizmus ellenében hitvalló lelkipásztorok neve
lése által újítsa meg a lelkészi testületet s ezáltal az Egyházat, ké
sőbb azonban túlnyomóan kiterjedt más főiskolás ifjúságra is, azután 
a középiskolásokra és a leánydiákokra. Szép jelmondata: „Te azért a 
munka terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze“ . (II. Tim. 
2. r. 3. v.) Erkölcsi téren „a fegyelmezetlenség és hisztéria évtize
deiben1“ a szigorú önfegyelmezés alapjára helyezkedett. Először gya
korolta a diákok olvasmányai szempontjából az „indexet“ , megálla
pítván, hogy mely könyveket nem terjeszt közöttük. Lapja a „Refor
mátus Diákmozgalom“ , a főiskolások részére az „ t f j  Magyarság“ , 
mely később „Magyar fit“ címen önállósul.

Balatonszárszói konferencia-telepén, valamint évi virágvasárnapi 
konferenciáin sokezer református diák lelkében öntudatosította már 
eddig is „a kálviuizmus világnézetét“ , a „diákság nyelvén fogalmazva 
meg“ . Ezáltal akar öntudatosan hivő református nemzedéket nevelni. 
E programrajából kifolyólag követeli a diákoktól a testileg-lelkileg 
tiszta életet és magatartást. Célkitűzései kifejezetten magyar nemzeti, 
sőt faji jellegűek is, azonban az evangélium szellemében. Az evan
géliumot akarja alkalmazni a gazdasági, társadalmi, kulturális, iro
dalmi, művészeti problémák megoldására s harcol ezekben minden 
valláspótlék ellen. Diákszociális munkái: olcsó internátusok és men
zák szervezése, diáksegélyezés, külföldi ösztöndíjak ás segélyakciók 
létesítése, a diáknyomor anyagi és szellemi vonatkozású leküzdése, 
a diákság és a református családok közti összeköttetések megterem
tése, a diákság állásokban való elhelyezése. Tagjainak száma 1935-ben 
több mint 4000 volt.

A  részleteket illető kritika helyett, amelyet különben maga az 
idő és tapasztalás gyakorol felettük, valamint a szükségképpeni aka
dályok fel említésének mellőzésével állapítsuk meg azt, ami fő és 
valódi érték ebben a szövetségben: ez volt az első. eredeti, önálló és



máig egyetlen ifjúsági kezdeményezés arra, hogy a diái,súg önszán
tából us Egyház szolgálatába lépjen. Ezért kell munkáját támogat
nunk, tanulságait értékesítenünk az Egyház ifjúsági missziójában.

Erre különösen alkalmas az £3DG ú. n. kollégiumi munkája. A 
kollégiumok a középiskolás diákok missziói közösségei. Misszióiak, 
mert tagjaikat a. maguk körülményei közt kifejezetten az Egyház 
bizonyságtevő és munkás tagjaiul tekintik és e szerint folytatják 
aktív önnevelésüket. Vannak kis kollégiumok a 10— 14 éves és nagy 
kollégiumok a 14— 19 éves ifjak, fiúk és leányok számára. A kollé
giumok mind alkotótagjai az SDfl-nek és a KIÉ Szövetségnek, ami 
a munka, sajátossága mellett annak nemzeti és világszövetségi kap
csolatait is biztosítja.

A kollégiumok munkája a KlE-progranun négyes ágazása sze
rint, némi árnyalati eltéréssel: lelki, világnézeti, testi, szociális neve
lés és gyakorlat. A tagok, akik jelöltek, vagy avatottak, baráti tár
saságot alkotnak és 20-on felül újabb csoportra oszlanak. A tanács
adók testületé 3— 5 tagból áll, a vallástanárok, tanárok, szülők, pres
biterek közül. A vezetőséget elnök, titkár, pénztáros, jegyző alkotják. 
Lehetnek tanulmányi megbízottak, esetleg bizottságok is, A tagdíj 
heti négy fillér, országos munkára és sá társágra. A kollégium heten
ként, kéthetenként gyűlést tart, a tanácsadó testület karácsony és a 
virágvasárnapi konferencia előtt. Minden kollégium készíthet Alkot
mányt, melyben a kötelező pontokon túl saját munkaterveit foglalja 
össze. A szervezés mindig az iskola igazgatójának és a gyülekezet' 
lelkipásztorának tudtával, támogatásával történik.

A kollégiumok körzetekbe tömörülhetnek, egy szövetségi szenior- 
megbízott és egy körzeti titkár vezetése alatt. A  körzeti szervezkedés 
célja a látogatások, konferenciák, missziói napok, ünnepélyek tartá
sának megkönnyítése.

Amint látható, a kollégium helyes érzékkel érvényesíti a maga 
szervezetében mindazokat a szempontokat, melyek az ifjúsági missziót 
az Egyház élettevékenységévé és ezen belül az ifjak spontán öntevé
kenységévé teszik,

7. Egyházunk a szabad ifjúsági mozgalmak és egyesületek mun
káját, sokáig úgy tekintette, mint saját életétől független, néha hasz
nos, néha túlzó, érdekes, vagy jelentéktelen tünetcsoportot. Egyházi 
1 örvényhozásunk, egyházi testületeink és hatóságaink ezeket a jelen
ségeket nem tartották közfontosságúaknak és hivatalos figyelmükre 
vagy intézkedésükre méltónak. A nagy katasztrófának és a válságok



sorozatának kelleti eljönniük ahhoz, hogy ez u magatartás megvál
tozzék.

Azonban a változás mégse előkészület nélkül történt. Ha a „hi
vatalos“ Egyház egészen más, mondjuk történelmi és jogi kategó
riákban gondolkozott és élt is, az Egyház „hivatalosai“ közül egyre 
többen, lelkipásztorok és világiak, fordultak érdeklődéssel az ifjúsági 
mozgalmak felé s vettek egyre tevékenyebb, sokszor irányító részt 
életükben. Nagy szerencséje a magyar reformál osságnak, hogy a 
missziói munka valamennyi ága s így az ifjúsági misszió is mindjárt, 
kezdetben lelkipásztorok és egyházi tisztviselők lelkében vert vissz
hangot s ők állottak a munka élére. így a missziói öntudat az Egyház 
testében bontakozott ki és előbb lassan, később rohamosan öntötte 
el a, hivatalos „fórumokat“ is, A missziói törvénycikk és szabály
rendelet megszületése aztán betetőzte ezt a folyamatot.

Az ifjúsági misszióra nézve döntő jelentőségű az Egyetemes 
Konvent 1933. évi 292. számú határozata, melyben kimondotta, hogy 
a KIK református ágának munkáját átveszi s azt a református Egy
ház ifjúsági munkájának nyilvánítja (RK IE j. Egyben kimondotta, 
hogy e munka mozgalmi jellegét, önkormányzatát az egyházi törvény, 
alkotmány, közigazgatás és szervezet korlátái között fenntartja. 
Ugyanakkor határozta el ifjúsági missziói lelkészek és- kisegítő mun
kások alkalmazását is. Ezzel a nagyjelentőségű határozattal Egyhá
zunk meghatározta viszonyát a saját munkája és a szabad, önálló 
mozgalmak között.

Ez tükröződik az egyházi ifjúsági munka alapelveinek meg
állapításában. E szerint az ifjúsági munka billiós munka, azaz az 
egyének Krisztushoz való személyes viszonyán nyugszik. Hitvallásos_ 
munka, mert benne az Ige értelmezése, magyarázata a református 
KgyM z hitvallásai alapján történik s ez szabja meg a világnézetet 
és életprogramulot. Ifjúsági munka, mert ifjakat'ifjak által, aktív, 
autonóm, önkéntes, missziós módon gondoz és nevel. Önfenntartó 
munka, mert az ifjúság áldozatkészségére épül. Programmja a KIÉ 
négyeságazású egyetemes munkai elosztása, a Luk, ev. 2. r. 52. v. 
(Jézus növekedése) alapján: lelki, testi, szellemi,, társadalmi. Az 
Igének is, a magyar viszonyoknak is ez felel meg. Végre az alap- 
elvek közt szerepel az is, hogy a RKÍfí alakulatok táncmulatságot 
maguk nem rendeznek, helyiségükben szeszes italt sem pénzért, sem 
ingyen nem szolgálnak ki, kártya- és szerencsejátékot nem űznek.

A  lielvi és fokozatos országos munka szervezését az 1933—34. évi 
Belmissziói Útmutató közli, a 46— 62. oldalakon.
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A  helyi szervezés előírásában fontos a 4. §, ahol a célkitűzés a 
párizsi alapnak a református hitvallási alappal való egyesítése által 
történik. A  8. § kimondja, hogy a RKIE a helyi református egyház
község ifjúsági munkája, (Felügyelet, képviselet.) A  9. §. megálla
pítja, hogy a RKIE saját vagyonnal nem bírhat, a vagyon az egy
házközségé, természetesen a célnak lekötve. A 14. § kimondja, hogy 
a lelkipásztor törvényszerin ti felügyelője s mint ilyen, tanácsadó 
elnöke a RKIE-nek. (Összehasonlításul olvasandó Az Erdélyi Refor
mátus Egyházkerület I. K. E, Szövetségének ügyrendje. Ref. Szemle, 
Kolozsvár. 1932. évf. 246. I.)

A  gyülekezet ifjúsági tagozatát a fentebbiek alapján lehet K I lé
nek, a középiskoláinkban szervezendő ifjúsági munkaközösséget lehet 
SD ü -kollégiumnak s a nagyobb alakulatokat ugyanezek Szövetségeinek 
tartani, nevezni s ehhez képest szervezni, irányítani. A  fontos egye
dül az, hogy a munka Egyházunk életének legyen szerves része, abból 
nöjjön ki, abba ágazzék szét és térjen vissza, áldásait legközelebbről 
abban árassza és mindezt bizonyítsa meg azzal, hogy ezekből a 
munkaközösségekből fiaink és leányaink természetszerűen és folya
matosan lépjenek át, a maga idejében, a gyülekezet felnőtt tagjainak 
egyházi tagozataiba. Ha ez megtörténik, a munka gyümölcseiből 
ismerszik meg, hogy a szervezés, vezetés, tevékenykedés helyes volt.

Akár KIÉ, akár SDG-, akár mind a kettő legyen is nevében és 
munkaformájában az ifjúság egyházi tagozata, a szervezés szem
pontjai a következők: 1. Nemek szerint legyen a gyülekezetnek egy 
fiú- és egy leányalakulata. 2, Ezen belül életkorok szerint legyenek 
serdülő-csoportok a 12— 14 éves, felserdülték csoportjai a 15— 18 
éves és szenior-csoportok a 19— 24 éves ifjak számára, 3. A  szükség 
szerint ezek a csoportok is továbbtagolandók, vagy különítendők az 
életkörülmények szerint, földműves-, iparos-, kereskedő-, diák-, tiszt
viselő-csoportokká. 4. A  fiú- és leánytagozat és azoknak összes cso
portjai egymással, továbbá a fokozatosan táguló egyházmegyei, egy
házkerületi, országos egyházi szövetségekkel, végre az önálló moz
galmak nemzeti és világszövetségi formációival pontosan megálla
pított és kiépített kapcsolatba hozandók.

Az Egyház missziói munkájának természete, annak egysége 
hozza magával, hogy ez a kapcsolat sohase legyen esetleges, vagy 
szeszélyes, ne legyen egyes ágazatok vagy csoportok tetszésére bízva, 
hanem a vezetőségek programmszerü és fokozatos összemüködése 
által biztosíttassék.

Különösen fontos, hogy az önálló mozgalmak és az egyházi
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tagozatok között, minél inkább az Egyházé lesz ez a misszió s minél 
jobban beletagolódik az ő életébe, annál kizár olajosabban csak az 
országos egyházi, illetve nemzeti mozgalmi vezetőség összeműködésé- 
ben legyen közvetlen kapcsolat s ezen át tartassék. fenn az összeköt
tetés a világszövetségekkel. Ez biztosítja egyfelől az egységes irányí
tást, másfelől a két fél egymás hatása általi elmélyülését és gazda
godását.

8. Ezek után az ifjúsági misszió általános, vagyis a körülmények 
szerint sajátosan alkalmazandó munka programúi ját, megszervezését 
és munkamenetét ismertetjük.

a) A  programúi kerete gyanánt megtartjuk a négyes ágazást: 
értelmi, lelki, testi és szolgálati in un ka ága kát.

Az értelmi munka célja nem annyira tartalmi, mivel azt az 
iskola végzi, hanem inkább formális: komoly törekvést nevelni az 
önálló gondolkozásra, a szerzett ismeretek helyes felhasználására, a 
folytonos továbbtanulásra. Minthogy az ifjúsági misszió nem iskola, 
az értelmi munkának itt semmiféle racionális öncélja nincs, csupán 
eszköz a valóságnak lelki, hitbeli megítéléséhez. Ebből a szempontból 
az értelmi munkának három tárgycsoportja van: a természet, a tör
ténelem, az emberi lélek. Ez .a munka semmiképpen nem akarja 
helyettesíteni, pótolni vagy feleslegessé tenni az iskolai munkát, még 
az Iskolai önképzés munkáját sem. Sajátos szemléletét egyenesen 
ráépíti az iskola, által adott értelmi műveltségre. Viszont azonban az 
iskolai munkának igen áldott támogatója lehet és ezt tudatosan kell 
akarnia is. A  csoport tagjait arra neveli, hogy az iskolát pontosan, 
indokolatlan mulasztások nélkül látogassák, törekedjenek a legjobb 
tanulási eredményre, vegyenek részt minden olyan iskolai tevékeny
ségben, mely alkalmas arra, hogy ismereteiket bővítse és mélyítse, 
mint- az önképzőkör, a pályatételek, a házi olvasmányok. Minden
esetre alkalom nyílik az ifjúsági misszióban az Iskolai tanulmányok 
bizonyos szabad és spontán kiegészítésére is. A helyes olvasás és 
beszéd, az egészséges életmód, a kézügyességek, a természetismeret gaz
dagítása kirándulásokon való megfigyelések, gyűjtés által olyan 
részletek, melyek az ifjúsági misszió értelmi munkájában szükség
képpen szerephez jutnak s ezzel kiegészítik, nem iskolás módon, az 
iskola munkáját is.

A testnevelési munka szintén más, mint az iskolai testgyakorlat 
vagy egészségtantanítás. Először is ugyanúgy nem öncél, mint az 
értelmi munka, hanem a lelki élet eszköze a testnek, mint a Szent
lélek templomának értékelése és gondozása által Ezért úgy elméleti,

M a k k fii: A z E gyh á z  m isszió i m unkája 20
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mint gyakorlati módjai arra szolgálnak, hogy a testi életnek lelki 
szempontból veszedelmes kísértései, megtáinadottságai ellen pozitív 
ismeretek és gyakorlatok útján felfegyverezzék az ifjakat. Torna, 
sport, táborozás, előadások és megbeszélések mind csakis ennek esz
közei. Az alkoholizmus és nemi lisztátalanság elleni küzdelem itt 
fontos szerepét játszanak. (Kék-kereszt-, Fehér-kereszt-mozgalom.)

A  lelki munka az egész misszió központja, voltaképpeni lényege. 
Célja az egyéni lélek személyes kapcsolódása Krisztushoz, a Meg
válóihoz és az ifjúság közösségének e személyes kapcsolat egyedül 
áldott érvényesítése végett az Egyház lelki közösségébe való beikta
tása. A legfontosabb helyet ebben a munkában a Szentírás tanulmá
nyozása és az Ige alkalmazása foglalja el úgy a szellemi problémákra, 
mint a gyakorlati életre vonatkozóan. Kiegészíti ezt az Egyház tör
ténetének, hitvallásának, élettevékenységeinek tanulmányozása, a gyü
lekezeti istcnlIszfelcfBen és az Egyház munkáiban való részvétel, a 
csoportos és magános áhitat.

3T szolgálati munka egyrészt próbákból, másrészt konkrét sze
retetszolgálatokból áll, ideszámítva a sáfárság gyakorlását is. A  lehet
ségest kell gyakorolni, hogy fokozatosan lehetővé váljon az is, ami 
először lehetetlen volt. Szellemi részében ez a munka a hivatás, a 
kötelesség és a szeretet nagy előjogai öntudatosításában áll. Gyakor
lati részét a próbák és szolgálatok köreinek (az otthon, a csoport, 
a kívülállók, az iskola, a gyülekezet, az egyetemes Egyház, a Világ- 
szövetségek) és módjainak (takarékosság, önmegtagadás, áldozat- 
készség, segítés, irgalmasság, mentés) folyton táguló és gazdagodó 
személyes, konkrét munkálása teszi. (A próbákra nézve lásd Imre 
Lajos: A vezető könyve c. művének 24— 64. lapjait.)

b) Az ifjúsági misszió megszervezésének két alaptényezője: a 
csoport és a helyiség. A csoport megalakulása a vezető előkészítésén 
fordul meg. Bár a cél az, hogy a gyülekezet valamennyi ifjú  tagja 
benne legyen, ezt az eszményt személyes, fokozatos úton igyekszünk 
megközelíteni. Ezért taglétszámra, statisztikára nem dolgozunk, ha
nem az ifjak állandó megfigyelése, látogatása, lelldgondozása alapján 
keressük és hívjuk azokat, akiket Isten Lelke indít. Annál inkább 
így kell eljárnunk, mert az ifjúsági misszió természete azt kívánja, 
hogy a kevesek maguk nyerjenek meg és hívjanak a munkába azután 
mind többeket. Ha sikerült az első összejövetelt egybehívnunk, igen 
fontos, hogy miként fogunk ott viselkedni.

A régi egyletcsdi-módszer szükségesnek tartotta a kerülgetést, 
édesgetést, a szenteélú csalogatást. Abból a pesszimista szemléletből
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indult ki, hogy az ii.jak.at nem érdekli a Biblia, a Krisztus, a komoly 
lelki probléma, az Egyházzal szemben pedig ellenségeseit. Mivel buz- 
gott a jószándéktól, hogy veszendő lelkűket megmentse, az igazi célt 
eltakarta előttükT hogy lassan szokjanak hozzá, mintegy játszva és 
szórakozva.

Egyelőre egészen más dolgokról beszélt nekik, lelkesen tréfál
kozott velük, mindenféle kerülő utat próbált s nagy óvatossággal, 
cseppenként lopta be a beszélgetésbe, szokásokba, teendőkbe ̂ a. Bib
liát. Felettébb csodálkozott és méltatlankodott aztán, hogy még így 
se sikerült, az ifjak becsapottnak érezték magukat, unatkoztak és 
megszökdöstek.

Állapítsuk meg, hogy természetes és egészséges volt az ifjúság
nak  ̂ez a_ magatartása. Ha mi magunk nem hiszünk a munka hatal
mas varázsában, a lélek eredeti szomjúságában, az ifjúság komoly
ságában, akkor nem kívánhatjuk tőle eljárásunk helyeslését és az 
engedelmességet.

”5Tihelyt arról van szó, hogy mi tíz Egyház megbízottjai vagyunk 
és a misszió nem a mi buzgalmunk dolga, hanem az Egyház élet
tevékenysége, hogy nem mi édesgetünk, hanem Isten Lelke, választ éa. 
rendel Jelkeket az if.ii'isághól az Egvliáz munkájába, ez a hitetlen és 
nevetséges módszer többé nem jöhet számításba.

Ellenkezőleg, az a kötelességünk, hogy mindjárt az első össze
jövetelen Isten Igéjéből világítsuk meg teljes őszinteséggel, miről van 
szó Krisztus szolgálatában. Mutassuk meg világosan, mit akar Ivrisz- 
tus™eTiben a gyülekezetben, az ő Egyházában, az egész világon, mit 
bízott ebből az ifjúságra és mi lesz az életünk, magatartásunk, mun
kánk ebben a tagozni bán. Kgyúltnl imádkozni kell érettük, velük, 
hogy az Úr méltassa őket az Anyaszentegyház munkájában való rész- 
vétélreT ^

* — EeEgt,_ hogy ilyen magatartás mellett a csoport egyelőre kisebb 
lesz, de lm a megmaradók komolyak, akkor a belső érték kárpótol a 
létszámbeli veszteségért-. Viszont a valódi missziói munka éppen a 
kevesek fokozott buzgalma által fog munkálni azon, hogy a csoport 
értékes tagokkal gyarapodjék.

Az őszinte^ világos és fegyelemtartó megnyilatkozás távolról sem 
jelenti azt, hogy az ifjúsági misszióban valami parancsold és iskolás 
szellem uralkodjék. A vezetőt a csoporttal és a tagokat egymással a 
bár úti, testvéri szeretet fűzi össze. Ez a szeretet pedig nem szorult 
rá az álutakra és külsőségekre. Hatalmas valósága át sugárzik a lel
keken és egységet, fegyelmet, felelősséget, áldozatosságot vált ki belö-

20*
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lük. Ez a szeretet nem. mond .ellene a rendnek, csakhogy nem küjs<’í 
kényszerrel, hanem lelki engedelmességgel valósítja meg.

Némelyek a lelkiséggel összeegyeztethetetlennek tartják az admi
nisztrációt. Mint. minden szervezett munka, az ifjúsági misszió is rá 
van szorulva az adminisztrációra. Számbavétel, nyilvántartás, levele
zés, naplóvézetés, számadás, az otthon gondozása, a könyvtár és irat- 
terjesztés kezelése, a felszerelés és az anyagi szükségletek előterem
tése és számontartása mind olyan segédtevékenységek, melyek nélkül 
nem lehet el. De nem is volna jó, ha ilyen gondok nem léteznének, 
mert akkor a csoport élete szét.folyna. Igen fontos azonban, hogy ezt 
az adminisztratív munkát maguk az ifjak végezzék a vezető irányí
tása alatt s az otthon, a felszerelések, az anyagi eszközök az ö mun
kájuk és áldozatuk gyümölcse legyen.

Bár a. csoport, missziói jellegénél fogva, nyitva van a. belépni 
kívánók előtt, önmagában mégis bizonyos zártaágat jelent. Az élet- és 
munkaközösség sajátos- atmoszférája, az otthon védettsége hozza, ezt 
magával. Ezért a programúi teljes megismerése és a, szükséges gyakor
lottság elsajátítása érdekében a tagságra jelentkező elé /álévi próba
időt kell szabni, mely után vagy minden sérelem nélkül és ezidősze- 
rint kívül kell maradnia, vagy, megfelelvén, rendes taggá lesz.

A rendes tagot ünnepélyes összejövetelen, Fogadalomtétellel 
vesszük fel.

A rendes tagok a munkában állandóan, fegyelmezetten és hűsé
gesen résztvesznek. A  munka központjában ,az összejövetel áll, mely
nek helye az otthon.

Az otthonra nézve ideális követelmény, hogy külön épület legyen, 
mely kizárólag az ifjúsági missziót szolgálja. Egy saját erőn szer- 
zendő és minden munkaág művelésére, valamint a pihenésre, üdü
lésre és. játékra, alkalmas otthon létesítése a legnagyobb ösztönző és 
megvalósulása után a legerősebb összetartó tényező.

c) A munka mozzanatai, részletei: bibliaórák, előadások, meg
beszélések, próbák, szolgálatok, ünnepélyek és játékok.

A bibliaóra az egész_misszió tartóoszlopa. Az Igét a vezető
magyarázza, röviden, gyakorlatilag, az ifjúság életére vonatkoztatva, 
mint az ifjak életének vezérkönyvét, napiparancsait. A bibliatanul
mány tervét, tárgykörét e szerint kell megállapítani. Az ifjak kíván
ságait, igényeit, szükségletét a tárgykör kiválasztásánál figyelembe 
kell venni. A magyarázathoz való hozzászólásokat kényszerítés által 
gépiessé, iskolássá és kétszínűvé tenni nem szabad. Tla a lelkükhöz 
szól és elevenükre tapint, szükségét fogják érezni a megnyilatkozás-
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nak, hogy segítséget kapjanak életük nehéz kérdéseinek megoldásá
éhoz. Imádkozzék a. vezető, de imádkozzanak a tagok is spontán, rövi
den, nem előre készülve. Az egyházi énekeket minél nagyobb számban 
kell használni, kiegészítésképpen lehet más énekeskonyyből is éne
kelni, de a gyermekmisszióhál említett feltételek itt is megkívántainak.

Az előadások és megbeszélések témakörét előre meg kell állapí
tani az egész munkaévre, a csoport meghallgatásával. Természetesen 
ezenkívül lehetnek alkalmi megbeszélések is. Előadásokat tart a 
vezető, felkért szakelőadók és magáik a tagok. A kellő előkészület az 
egész csoportra nézve fontos. A megbeszélés is csak ebbén az esetben 
lesz termékeny.

A próbáikra és szolgálatúkra nézve megjegyezzük, hogy azokból 
minden versengést és érdemszerzést ld kell irtani. Nem azért vannak, 
hanem a keresztyén életprogramul begyakorlásáért, előkészületül az 
önálló gyülekezeti életre.

Az ünnepélyek és játékok jelentőségéről a gyermekmissziónál 
szóltunk.

9. Kis gyülekezetben a vezető maga a lelkipásztor, nagyobbak
ban más lelkészek is segítik őt a csoportok vezetésében. Azonban, mint 
a gyermekmissziónál, úgy itt is lehetnek a csoportok vezetői tanítók, 
világiak, is.

A vezetést csak kellő készültséggel, képesítéssel és gyakorlattal 
bíró egyháztágra bízhatjuk.

Leghelyesebb, ha munkatársainkat magából az ifjúsági missziói 
köréből választjuk ki. A csoport életében úgyis kiválik a vezetőegyő- 
niség. Bízzunk reá fokozatosan vezetői segédszolgálatokat, majd híz
zunk rá egy időre egy serdülő csoportot. Így fokról-fokra vezessük 
be a. munka irányításába.

Szükséges ezenkívül, hogy a vezetésben magukat gyakorló tagok 
vezetőképző tanfolyamot is végezzenek, úgy, amint a gyermekmisszió
nál láttuk.

Mindaz, amit érintettünk, az ifjúsági missziónak inkább a, kere
teit és emberi módjait világítja meg. Ezek önmagukban nem. értékek, 
isten Lelke, Igéje az, ami értékessé, eredményessé teszi őket. A mi 
dolgunk, hogy a Léleknek és Igének olyan kereteket és módokat 
készítsünk, melyek szintén az ő parancsolatuk szerint valók és így 
alkalmasok a célra.

Az ifjúság válsága^ melynek felmutatásával kezdtük fejtegeté 
seinket, ol^m.^tény^priely lsteii akaratával és tudtával állott cs áll 
elő. Mi hiszünk abban, hogy nemcsak az Egyház legfontosabb problé-
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mája az i f júság megnyerése, hanem az ifjúságnak is legnagyobb 
problémája az, hogy miként találja meg élete igazi megvalósítását 
ebben a felbomló világban. Ezért Valiiul;, komi az ifjúság lelkének 
titkos mágnestűje az Egyház fiié  mutat s a kor és az örökkévalóság  
egyező parancsát követjük, amidőn azt valljuk, hogy Egyház Cs ifjú - 
ság Krisztus missziói megbízásában találnak egymásra.

3, A felnőttek gyülekezeti missziója

A  gyermek- és ifjúsági misszióval szemben a felnőttek gyüle
kezeti munkájának nincsenek olyan kialakult és elterjedt hagyomá
nyos fonnál, mint a vasárnapi iskola, vagy a KIÉ.

A  hagyományos behnissziói mozgalmak és egyesületek, gyüle
kezeti szempontból a felnőtt egyháziatoknak csak töredékeit, külö
nítményeit tömörítették magukba. Gyülekezeti munka, mint cyan- 
gélizáció, lelkigondozás, jótékonykodás, egyes gyakorlati egyliáztár- 
sadalmi Feladatok végzése, természetesen mindig folyt úgy az egyes 
egyházközségekben, mint az Egyház egyetemében, azonban a szer
vezett gyülekezeti misszió közössége és az egységes sseretetmunka 
hiányzott.

Ez a tény a jövő szempontjából, bizonyos értelemben, még sze
rencsésnek is mondható. Uralkodóvá vált hagyomány hiányában 
inkább lehetséges a legegészségesebb szervezési és munkaközösségi 
formát létrehozni és az egyházi életbe begyökereztetni.

Egyházunk nagy feladata éppen az, hogv az alkalmi, vagy bizo
nyos konkrét célokra alakúit és izolált egyesületi formák helyett, 
valamint a csak bizonyos kört érintő belmissziói alakulások helyett 
magának a gyülekezetnek olyan szervezett, állandó, mindenre kiter
jedő hitvalMsos tagozódását  ̂hozza létre, mely a gyülekezet összes fel
nőtt tagjait egyesítse a missziói közösségben. Természetesen az összes 
tagok egyesítése eszmény, azonban igenis lehetséges, amint már több
ször rámutattunk, az egyháztagságnak olyan értelmezése és érvénye
sítése, amely ebhez a közösséghez igazodik.

A  felnőttek gyülekezeti missziójának tartalmára nézve azt kell 
megállapítanunk, hogy itt sokkal kötetlenebb és sokkal szabadab
ban alakuló munkaprogrammal dolgozhatunk, mint a gyermek- és 
ifjúsági missziónál. Azoknál az életkor, az iskola, a lehetőségek sok
kal zártabb és szükebb, egyúttal sokkal áttekinthetőbb, rendszere
sebb, fegyelmezettebb, í'elmérhetőbb és mindenekfelett lelkületileg 
átlátszóbb típust tesznek kialakíthatóvá, mint a felnőtteknél.
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A gyülekezet felnőtt tagjai benne forgolódnak az élet minden
napi munkájában és harcában, rájuk nézve a lelki élet és a szeretet- 
munka, mindaddig, amíg bele nem gyökereznek, a szabadidőhöz, 
ünnephez, az élet feleslegéhez, játékához számít.

Ez a valóságos helyzet adja a kulcsot kezünkbe a gyülekezeti 
misszió megszervezéséhez. A  hagyományos belmisszió, minden szent 
törekvése dacára, vagy talán éppen azért, niódszcrilcg téves kísérlet 
volt, mert kiszakítani és elkülöníteni akarta a lelkeket a minden
napi élettől. Az önmagáért való misszió abba a tévhitbe kerül, hogy 
a szent élet tartalmilag más, mint a világi. Hogy a szentség élet- 
tartalom, foglalkozás. Holott az evangélium a mindennapi élet és 
munka, a világbeli foglalkozás és élettartalom minőségi megszente
lését akarja. A gyülekezeti misszió tehát sohase törhet, arra, hogy a 
tagokat élethivatásuk gyakorlatából kiszakítsa, hanem csakis arra. 
hogy annak körében életüket, munkájukat, minőségileg megszentelje, 
a hitvalló szeretet, gyümolcsözéséyé nemesítse.

Ezért a felnőttek gyülekezeti missziója sokkal inkább a szerve
zés kérdése, mint a tartalomé, mert a tartalmi problémákat a min
dennapi élet alakulása veti fel. A  feladat mindenekelőtt az, hogy 
olyan alkalmas szervezési formát találjunk, mely a felnőtt egyház
tagokat egyesíti, összetartja, mindennapi tevékenységüknek evangé
liumi lendületet ad, ókét a gyülekezet közösségében a hivő szeretet 
állandó és egészséges gyakorlására neveli.

Ilyen szervezési formának tartjuk a Férfiszövetséget és a Nő
szövetséget, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes 
egyházi tagozatokban.

A missziói munkaközösség általános célkitűzése úgy a férfiak, 
mint a nők számára azonos: öntudatos hitre és tevékeny szeretetne 
való" nevelés s ezáltal a gyülekezeti élet meeelevenítése. Ezen az álta
lános célon beíül is a férfiak és a nők missziói munkája együttmükö-t 
dós, és pedig olyképpen, hogy a férfiszövetség főleg a szociális, a 
nőszövetség főleg a karitatív feladatokat végezze, ami által egymás 
munkáját kiegészítik. A  közös niunkaprogrammon belül tehát mind
két szövetségnek saját programmja van, mely a férfi-, illetve a női 
lélek és életkörülmények figyelembevételével és elsősorban saját tag
jainak missziójára való tekintettel alakul ki.

A  férfiszövetség sajátos feladatai: a szociális problémák törté
nelmi, elvi, gyakorlati öntudatosítása, e problémáknak a hitvallással 
való öntudatos kapcsolása, mely feladatot a szövetség iratterjesztés,
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előadások, tanfolyamok, konferenciák, szemináriumok és szociális 
intézmények tanulmányozása által munkálhat. A férfiszövetség egy
másfelé emelkedő tagozatainak dolga legyen a gyülekezet, és az 
egyházegyetem szociális kataszterének felállítása, nyilvántartása, 
állandó feltárása az egyházi hatóságok számára. Ezek alapján bonta
kozik ki voltaképpeni munkája, a szervezett, állandó és a szükséghez 
képest intézményes gondoskodás az egyháztagok, családok anyagi 
exisztenciájáről, szociális problémáinak lelki és gyakorlati megoldá
sáról. Ha a gyülekezet valóban missziói közösség, akkor, főleg a 
férfiszövetségnek hitvallásos kötelessége tagjai életlehetőségének új 
és új források feltárásával való biztosítása, szociális támogatása és 
védelme. Minden gyülekezet és fokozatosan az egész egyházi közös
ség köteles megfeszíteni erőit arra nézve, hogy saját szociális ala
pokat hozzon létre. A férfiszövetség akár egészében, akár tagjai 
által, elhatározó jelentőséggel kapcsolódjék bele a, t e r m e l ő f o 
gyasztó- és hitelszövetkezetek munkájába. Ezeken kívül igen nagj 
és fontos feladatkört jelent a népegészségügy, a kivándorlás, a 
cseléd- és tanoncilgy, az intelligenciaképzés és sok más, a helyzet 
által felvetett probléma.

.1 nőszövetség feladatai: a templomnál: és környékének, a teme
tőnek, az egyházi épületeknek tisztántartása, rendezése, díszítése, 
gondozása. A nőszövetség alkalmas megszervezni és vezetni olyan 
akciókat, melyek a. templom, vagy inás egyházi épület renoválását, 
újjáépítését, vagy létesítéséi munkálják. Föfeladata a gyülekezeti 
szer etet munka végzése a- szegények, betegek, árvák, aggok, elhagyot
tak, züllőben lévők, főleg nők és gyermekek között, szervezett és 
intézményes eszközökkel. Ezekhez csatlakozik a nők részére szervezett 
jogi tanácsadás, patronázs, munkaszerzés, elhelyezés, segélyakciók 
végzése. Az Egyház nevelő-, tanító- és szeretetintézményeinek állandó 
lelki propagandája, védelme és rendszeres támogatása szintén a nő- 
szövetség szé]i és áldott feladata.

Ezeknek a feladatköröknek azonban egy közös forrása és termő- 
tőkéje van, amely a hasonló munkákat végző társadalmi alakulatok
tól elválasztja és megkülönbözteti a gyülekezeti szövetségeket. Ez 
pedig a munka hitbeli forrása és tőkéje. Gyülekezeti szövetségeink 
nem humánus és szociális alakulatok, hanem missziói közösségek, 
Krisztus parancsára alakulva és az ő küldésének engedelmeskedve. 
Ha használjuk is munkájukkal kapcsolatban a szociális és karitatív 
jelzőket, ezt csak azért tesszük, hogy könnyebben körülírhassuk fel
adataikat, mintegy külső hasonlattal. Lényegében mindez csakis a



hit munkája 6» gyümölcaőzéae s ha iiem az, akkor ncjj, is.piisszió, nem 
is egyházi„ élettevékenység. Ezért mind a férfiszövetségben, mind a 
nőszövetséghen, külön-külön és együttesen is az a legfontosabb, hogy 
az Isten liléje. uralkodjék\ illetve szolaáJiasn'k. hitvallásunk értelmé
ben. Gyülekezeti szövetségeink az öntudatos református keresztyén 
hitközösség hordozol; Tevékenységüket csakis a rendszeres és állandó 
igeküzösség', a gyülekezeti istentisztelet gyakorlása, a sakramentu- 
mokkal való élés, az evangelizációs munka, az odaadó pásztorizáció és 
lelki védelem teszi valódi szolgálattá, szeretetmunkássággá.

Ha az idők folyamán a felnőttek gyülekezeti szövetségei a gyer
mek- és ifjúsági misszió kebeléből fognak természetesen és szükség- 
szerűleg kinőni, ez a hitbeli alap és jelleg szilárdabb, magátólértető- 
dőbb lesz, ma azonban még élénk lelkiismerettel, nagy figyelemmel 
és nem lankadó következetességgel kell gondoskodni arról, hogy a kül- 
sőséges, világbeli törekvések el ne homályosítsák az egy szükséges 
dolgot e szövetségek életében és munkájában.

A  szervezésre, nézve itt is az általános szabályok érvényesek. Ma 
még hangoztatnunk kell, hogy a felsőbb parancsra alakított gyüle
kezeti, egyházmegyei, egyházkerület! és országos keretek önmaguk
ban nem jelentik az összes egyháztagok tényleges bőszervezeti.séget, 
sőt teljesen üresek és terméketlenek lesznek, ha a lelkek megnyerése 
megfelelő evangéliumi módon nem tölti meg őket önkéntes, hitbeli 
köteleztetéssel tömörödő élettelik Igen fontos az is, hogy a misszióra 
vállalkozó tagokat ne állítsuk mindjárt anyagi kötelezettségek elé, 
mielőtt a szövetség lelki áldásait erezhetnék. Az egyesületi életet jel
lemző tagdíj helyébe az önkéntes adomány szerctetáldozatát állítsuk 
és úgy az anyagi, mint a lelki szolgálatot először közelfekvő, nyilván
való és közvetlenül érdeklő feladatokra irányítsuk. A nagy közügyek 
képezzék előbb ismertetés, megszerettetés tárgyát, hogy aztán a szol
gálat és áldozat tárgyaivá válhassanak. Mindig arra igyekezzünk, 
hogy a lelkipásztor, a presbitérium, illetve a fokozatos egyházi tiszt
viselők és hatóságok a szövetségek barátai, támogatóiként működ
jenek és semmiben ne akadályozzák azoknak szabad öntevékenységét. 
Ezért a szövetségek, az egyházi felügyelet alatt, maguk kormányoz
zák és adminisztrálják magukat, választmányuk, tisztviselőik, bizott
ságaik által. A szervezet ne akadálya, hanem lendítője legyen a mun
kának, ezért attól minden bürokratizmust távol kell tartani s a lehető 
legegyszerűbb és legkevesebb adminisztrációval élni.

Minthogy a szövetségek nem egyesületek, nem is jogi személyi
ségek, így külön vagyonuk sincs, hanem az Egyház, amelynek tago-
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zatai, gondoskodik arról, hogy az általak gyűjtött anyagi erő mindig 
a szövetség céljának megfelelően használtassák fel.

A  háború utáni időben alakultak a magyar református Egy
házakban presbiteri szövetségek is. Ezeket tulajdonképpen úgy kell 
tekinteni, mint a férfiszövetség magvait. Minél öntudatosabb lesz a 
gyülekezeti misszió munkája, annál kevésbbé lesz szükség arra, hogy 
ilyen szövetségek állandó, megkülönböztetett jelleggel exisztáljanak. 
Fenntartható marad a presbiterek alkalmi összejövetele, nagygyűlése, 
ünnepélyes, országos konferenciája. Egyébként azonban a presbiteri 
szövetségek a férfi sző vétség kereteiben oldhatják meg feladataikat.

4. A lelkipásztorok szövetsége

A gyülekezeti missziónak az a koncepciója, melyet az eddigiek
ben ismertettünk s amely életkorok és nemek szerint az egyháztagok 
összességét gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos 
egyházi szövetségekbe kívánja tömöríteni az öntudatos hit és a tevé
keny szeretet egységes bizonyságtételére, szükségképpen hozza ma
gával, hogy ennek a missziónak elsősorban hivatott és felelős lelki 
vezérei és védelmezői, a lelkipásztorok egymásközött is szövetséget 
alkossanak.

A lelkészi testületnek élet- és munkaközösségbe való tömörítése 
Egyházunknak igen fontos, de egyben igen kényes kérdése is. Nem 
tagadható, hogy amennyiben emberi szempontok érvényesülése foly
tán ebben a tömörülésben mellékcélok, vagy nem kizárólag a szolgálat 
missziói lelkülete jutnának uralomra, az Egyházra nézve egyenesen 
veszedelmet jelentene. Ezért nélkülözhetetlen az, hogy ezt a kérdést 
maga az egyetemes Egyház, törvényhozási úton rendezze. Köbén az 
esetben a szövetség munkája az Egyház saját önfenntartó és missziói 
tevékenysége lesz s mint ilyen, a legfontosabb és legértékesebb.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e a lelkészi testület megszer
vezésére, ma már egységes igen a felelet. Mi is valljuk, hogy a lelké
szeknek az Egyház lényege szerint való szervezettsége olyan gazdag 
áldások forrása lehet, mely azt föltétlenül szükségessé teszi. A  lelké
szek egységes szolgálatán fordul meg elsősorban Egyházunk életének 
megújulása, ennek kulcsa az ő kezükbe van letéve s ebből a szem
pontból mindenki más csak a lelkipásztor segítőtársa lehet és tartozik 
lenni. A magyar református Egyházban a lelkészi közösségnek eddig 
két formája alakult ki, országos viszonylatokban.
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Az egyik a magyarországi Országos Református Lelkészegyesü
let, mely 1907-ben létesült s melynek elnöke és vezető szelleme halá
láig Baltazár Dezső volt, míg jelenleg Ravasz László elnöklete alatt 
működik. Igen jelentős munkáját lapja, a Lelkészegyesület, továbbá 
kongresszusai, országos belmissziói kurzusai és szeretetintézményei, 
a Kálvineumok által fejtette és fejti ki. Céljául tűzte ki a lelkészek 
egy szerves testületté egyesítését, egyháztársadalmi munka által az 
egyházi élet valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatását, kálvinista ön
tudatra ébresztését, a lelkészek erkölcsi és anyagi érdekeinek előmoz
dítását. Céljai elérésére megjelölte az 1848 :XX. tv. 2., 3. pár. végre
hajtásának minden rendelkezésére álló eszközzel való szorgalmazását, 
valamint kongresszusain az egyháztársadalmi és egyházpolitikai 
kérdésekben való állásfoglalást. Eszközökül az egyházmegyei érte
kezletek szervezését, emberbaráti intézmények létesítését, a sajtó és 
irodalom felhasználását állapította meg. Kimondta és szabályba 
iktatta, hogy csak a fennálló egyházi törvények megtartása mellett 
és azok sérelme nélkül működhetik. Magát az egyházi hatóságok vé
delme alá helyezte és azok támogatását kéri.

A  másik szervezkedési forma a Lelkészt Értekezlet, mint rend
szer, melyet —  az 1904—7. évi Egyházi Törvény egyházmegyei 
viszonylatban már felállított kezdeményezésének rendszeres megvaló
sításával —  a Romániai Magyar Református Egyház zsinata épített 
ki az 1932. évben alakotott I, tc.-ben. (40., 117., 147., 182. pár.) E 
szerint, amely egyházközségben legalább három ielkészi jellegű egyén 
van, Ielkészi kollégiumot kell alkotni a hivatalára nézve legidősebb 
lelkész elnöklete alatt. E kollégium munkája egymás hitének építése, 
önfegyelmezés, a teol. tudományban való gyarapodás, a gyülekezeti 
munka közös programmjának kidolgozása, a munkáról való beszá
molás, javaslattétel, a Ielkészi családok életének megtárgyalása és 
védelme. Az egyházmegye keretében Ielkészi értekezlet alakul az egy
házmegyébe kebelezett összes lelkészek és lelkészjellegű tanárok köte
lező tagságával. Munkája egyrészt a Ielkészi önvizsgálat, fegyelmezés, 
a szolgálat lelki és gyakorlati, valamint tudományos kérdéseinek meg
tárgyalása, másrészt a lelkészeket egyházmegyeileg vagy egyetemesen 
érdeklő ügyek megbeszélése, erkölcsi és anyagi támogatás, melyet 
intézmények létesítése és fenntartása által is szolgálhat. Az egyház- 
megyei hatóságnak, az egyházkerületi Ielkészi értekezletnek javasla
tokat tehet. Ügyrendjét, az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyásával, 
maga állapítja meg, az egyházmegye részéről az esperes az értekez
letnek felügyelője és ellenőrzője, de elnökét és tisztikarát maga az



értekezlet választja. Az egyházmegye lelkészei egyházi tisztviselői 
minőségükben egyesületet nem alkothatnak. Ugyanezen rendelkezé
sek alkalmazásával létesíti a törvény az egyházkerületi lelkész! érte
kezletet és az országos lelkész! értekezletet is.

Bármilyen formát öltsön is azonban a lelkészek szövetsége, van
nak olyan követelmények, melyeknek mellőzése megengedhetetlen, 
ha hivatását be akarja tölteni. Ilyenek a következők:

A  szövetség szervezésének és munkájának módját maya az Egy
ház adja meg, akaratának törvényes nyilvánítása által, melynek min
den gyermeke s így a lelkipásztor elsősorban kész szívvel tartozik 
engedelmeskedni. Az Egyházban nincs tehát helye, meg nem enged
hető és kigyomlálandó minden olyan szervezkedési törekvés, mely 
politikai analógiára egyházi ellenzék létesítését célozza. Az Egyház 
nem állam, a lelkipásztor nem politikus és az egyházi élet nem párt
harcok színtere.

Az életkor, n teológiai nevelés és a gyakorlati álláspont termé
szetes különbségei nem tehetik a szervezkedést részlegessé, fiatal vagy 
öreg lelkészek, ilyen vagy olyan teológiai felfogású lelkészek szövet
ségévé, még kevésbbé szolgálhatja a szervezet a köztük levő ellen
tétek kiélezését, Az ajándékok, szolgálatok és cselekedetek külön
bözősége felett a Lélek, az Úr, az Atya egyvolta áll. (I. Kor. 12. r. 
4— 11. v.) A  szövetség legfőbb célja éppen ennek az egységnek biz
tosítása. Atyák nélkül fiák nincsenek, viszont az ifjúság nagyot- 
akarása és lendülete nélkül nincs jövendő. Nem az életkor és a teo
lógiai nevelés a fontos, hanem a lelkűiét Istenben való fiatalsága. 
Ha ez megvan, akkor öregek és fiatalok, különböző teológiai állás
pontnak együtt vágják ki maguk közül a közönyös és munkátlan 
elem gizgazát.

A szervezetnek olyannak kell lennie, hogy biztosítsa a lelkészt 
közösség szabad közvéleményének kialakulását s így munkájának 
bensőséges voltát, másfelől hogy az Ige és fegyelem Egyháza a saját 
felelősei által közvetlenül felügyelhesse ezt a legfontosabb közössé
gét is. A lelkipásztorokra nézve mindenki előtt érvényesek az evan
géliumi százados szavai: fin is hatalmasság alá vetett ember vagyok 
és alattam is vannak vitézek. (Lukács ev. 7. r. 8. v.)

A  szervezkedésnek nem szabad beletévednie a szakszervezet nem 
evangéliumi és nem református útvesztőjébe. Tévedés azt hinni, 
hogy a lelkészek anyagi exisztenciáját az egyházi társadalomtól el
különült, vagy azzal szembeálló alakulat jobban biztosítja. Az igaz
ság ellenkezőleg az, hogy csakis a gyülekezettel való szoros együtt
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élés és kapcsolat, a „világiakkal“ való testvéri életközösség vezethet 
rá ennek a kérdésnek kielégítő megoldására is. A  lelkészek szövet
sége tellát csak az Egyház nagy élő közösségének egyik tagozata lehel, 
a többivel összhangban és azokat szolgálva.

Amint: nem leket a lelkipásztorokat politikai analógiára szer
vezni, éppenúgy nem szabad divat szerűségre, vagy egyoldalú tradí
cióm sem. A liberális individualizmus tekintélyt nem ismerő, aláren
delést, fegyelmet, engedelmességet tagadó és megvető szelleme éppen 
úgy elkerülendő, mint a terrorizmus gépi essége, sablonjai, tömeg
kezelése. A  fegyelmezett szolgálatkészség valódi éltetője a leikészi 
szövetségnek, de nem a külső parancs, hanem a hitből való szívbeli 
indulat alapján.

Maga az egység, melynek létrehozatala a szövetség igazi célja, 
lelki, tanulmányi és szolgálati közösséget jelent.

A  lelki egységet a hitbeli testvéri közösség adja meg. Az egymás 
általi fegyelmezés, az Igében való közös épülés, az együttesen meg
állapított és gyakorolt keresztyéni életrend, egymás testvérként való 
odaadó szeretete. A  leikészi szövetség közös fegyelmi szabályzatot 
alkot s azt pontosan betartja, betartását ellenőrzi; előírja és gyako
rolja az önkéntes engedelmességet, a bibliatanuhnányozásnak és az 
életrendnek közös programmot készít, melyet következetesen keresz- 
tölvisz, egymás támogatására jóléti, önsegélyző és szeretet intézmé
nyeket alkot és tart fenn.

A tanulmányi egység azt kívánja, hogy az Ige szolgálatába állí
tott teológiai és egyéb tanulmányoknak közös programmja legyen, 
hogy egymáson e tekintetben tanfolyamok, konferenciák, levelezés, 
könyvtár, folyóirat útján segítsünk. A leikészi testület egyöntetű 
szellemi munkája és egységes szellemi frontja az Egyház mai léthar
cában a leghatalmasabb fegyver.

A szolgálati egység azt jelenti, hogy az istentisztelet, nevelés és 
misszió munkájában, valamint a külső önfenntartó tevékenységek 
gyakorlásában egyöntetű módokat, eljárásokat alakítsunk ki és. kö
vessünk. A lelkipásztori szolgálatnak ugyanazon értelmezésűnek kell 
lennie az Egyház minden gyülekezetében. E végett a baráti és. test
véri módokon túl gyülekezeti, körzeti látogatásokat, kell bevezetni, a 
szolgálat ünnepi manifcsztáeióiróI kell gondoskodni, az egyháztagok 
érdekében pedig a szolgálat állandó kapcsolatáról és folyamatos
ságáról.

Ezek azok a feltételek, melyeknek teljesítése esetén a lelkészek 
szövetsége a gyülekezeti misszió valódi éltetőjévé válik.



AZ INTÉZMÉNYES SZEIÍETETMUNKA 

1. Irányelvek

A  nélkül, hogy felesleges ismételgetésekbe akarnánk tévedni, 
ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy az Egyház a maga gyüleke
zeti missziójának végzésében feltétlenül rá van szorulva intézményes 
módok és eszközök létesítésére és igénybevételére. Ha a szeretet pa
rancsát a szegények, betegek, árvák, elhagyottak, eltévedtek körében 
teljesíteni akarja, amint teljesítenie kell, kénytelen szeretetintézmé- 
nyeket tartani fenn, mert ezt a parancsot állandósított, szabályozott 
módok nélkül, ami éppen az intézmény lényege, eredményesen nem 
szolgálhatja. A szeretetintézménv természetesen csak látható eszköze, 
szabályozója, hatóvótevője az élő hitből fakadó szeretetnek és ha 
valahol, úgy itt teljes mértékben bizonyos, hogy e belső tartalom 
nélkül az intézmény iparszeréi gépiességgé válik, ami az egyházi élet 
átka. Az intézményesség veszedelmei, melyekről a bevezető részben 
szóltunk, ennek a legbensőségesebb tevékenységnek körében a leg- 
pusztítóbbak. A külső sikerekben való elbizakodottság, az önhittség 
és felfuvalkodoüság, a világi intézmények analógiájára gyakorolt 
világias hatalmaskodás a lelkek felett olyan árnyékai az intézményes 
szeretetrnunkának, melyeket csak a 1 lélek vezérletének való enge
delmeskedés, a folytonos lelkiismereti vigyázás és a meg nem szűnő 
imádság távolíthatnak el. Viszont a Lélek intézményteremtő hatalom 
és az a szeretetintézmény, mely a Lélektől születik, szükséges és 
áldott létmódja a gyülekezeti missziónak, mért újabb és újabb lehe
tőségeket nyit meg a szolgálat szenvedélye előtt (Eféz. 5. r. 15— 17. 
v.), fölindítja és fölfokozza a lelkek szeretetre való készségét és iga
zolja az Egyház hitének valódiságát.

Mindebből az következik, hogy az Egyház maga állítsa fel a 
szeretetmunka intézményeit s a már önállóan létesültebet egvházia- 
sítsa, tagolja bele saját életébe. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha
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a szeret eíintézmcnyeket azoknak az egyházi szövetségeknek gondo
zásába és munkakörébe adja, melyeknek célkitűzéseit legközelebbről 
érintik, így  az árva és gyermekgondozói intézményeket a gyermek- 
misszió, a tiszta életért harcoló intézményeket az ifjúsági misszió, a 
szociális jellegűeket a férfiszövetség, a karitatív jellegűeket a nőszö- 
vetség munkájába kell bekapcsolni, azok gondozásába, támogatásába 
helyezni.

Az intézmények létesítése nem önmagukért történvén, igen fon
tos, hogy csak tényleges szükségletek szolgálatára alkottassanak, 
vagyis hogy azokból szükségképpen nőjjenek ki. A munkatér és az 
anyagi lehetőségek egyaránt megkívánják azt az ökonómiát, hogy 
az egyházi szövetségek áldozata, munkája a nekik megfelelő célkitű
zésű és kihatású intézmények körül tömörüljön. Egyházközségi 
missziói tagozatok ne vállalkozzanak olyan intézmények létesítésére, 
gondozására, támogatására, melyeket rendeltetésük köre és célzata 
szerint egyházmegyei, egyházkerületi, vagy országos szövetségek 
vannak hivatva szolgálni. Viszont szélesebbkörü alakulatok ne ve
gyék el az alkalmakat és lehetőségeket a gyülekezeti szövetségektől 
az általuk megbírható és szándékolt, szerctetintézmények szolgála
tától. Egyik szövetség a másikkal szemben egyetlen tagozatában se 
igényeljen és folytasson olyan intézményes missziót, amely termé
szetéből folyólag tőle távolabb, a másikhoz pedig közelebb áll.

Az intézményes szeretetnmnka célszerű megosztást igényel. He
lyes, ha a gyülekezeti misszió keretében minél több egyháztag érdek
lődik valamelyik intézmény iránt, áldoz érette és segít neki. Azon
ban a szeretetnmnka története is mutatja, hogy az intézmény valódi 
érdekeit képviselni, a szolgálat lényeges részét végezni igazi sikerrel 
mindig csak egy szorosabb baráti kör tudja.

Azért szükséges, hogy az intézmény köré baráti szövetséget, gond
viselői tábort gyüjtsünk, melynek tagjai imádsággal, adakozással, 
propagandával biztosítják annak fenntartását, közismertté teszik 
munkáját és céljait s minél több lelket indítanak meg az érte való 
szolgálatra. Itt tehát arról van szó, hogy a szeretetintézmény köré 
sáfársági mozgalmat szervezzünk. Az adakozást rendszeres formá
ban, például egyidejű és módú pcrsclyczésben állandósíthatjuk, ered
ményét megállapított időpontban, meghatározott eljárással és ünne
pélyes formák közt vehetjük számba. A  baráti szövetség az intézmény 
érdekében lapot adhat ki, iratterjesztést végez, ünnepélyeket., gyüle
kezeti napokat, konferenciákat rendez.

Az intézményes szeretetmunkának csaknem minden ágazatában



van olyan szakszerű része is, melyet hivatásos munkásoknak, diakó
nusoknak és diakonisszáknak kell végezniük, akiket erre a szolgálatra 
intézményes módon és szakszerűen képzünk ki és élethivatásszerűen 
alkalmazunk. Vigyázni kell tehát arra, hogy a szeretetmunkáhan a 
megosztás erre a tartalmi szempontra is kiterjedjen és hogy míg az 
egyháztagok a maguk missziói szövetségében a szeretetszolgálatnak 
támogató, védelmező, propagáló részét végzik, addig a testi, anyagi, 
szellemi és lelki segít és szaktudást igénylő munkáját a hivatásos
munkások gyakorolják.

Az intézményes szeretetni unka természetszerűleg kormányzási 
és adminisztrációs szolgálatot is igényel. Ezt a munkát az erre a célra 
rendelt, megbízott, alkalmazott egyházi tisztviselők és hatóságok 
végzik, akiknek nagy feladata az, hogy munkájuk minél inkább a 
háttérben maradjon és ne akadályozza, hanem fölszabadítsa és előre- 
lendítse a, szeretet lelkének kiáradását.

Az intézményes szeretetmunkának, mint az Egyház missziói 
tevékenységének sikere és áldása nagy mértékben azon fordul meg, 
hogy ez a három tényező: a fenntartó és támogató baráti szövetség, 
a szolgáló diakonia s a kormányzó és adminisztráló egyházi hatóság 
milyen bensőséges együttműködésre képes? Ezt az együttműködést 
pedig csak az teszi lehetővé, ha mind a három tényező valóban a hivő 
szeretet leikétől áthatva szolgálja az intézmény által Krisztust. Ebben 
az esetben valósulhat meg az az intézményes szeretetmunka, mely 
valóban egyházi és valóban evangéliumi is.

2. Az intézményes diakonia

Az Egyház szervezett gyülekezeti missziója megköveteli, hogy 
az apostoli iratokban található diakoniát a szeretetmunka rendszeres, 
intézményes, hivatásos szolgálatává tegyük. Ezért a diakónusokat 
és diakonisszákat erre a célra létesített intézetekben, szakszerűen ne
veljük és képezzük ki munkájukra. Mihelyt a diakoniát intézménye
sítjük, ez a munka külön életformát és élethivatást jelent s mint 
ilyent kell beiktatnunk az egyházi életbe. Az intézményes'diakonia 
teljességgel az Egyház munkája, az általa megállapított keretekben és 
módokon folyik, az egyházi hatóságok felügyelete és ellenőrzése alatt. 
Mivel pedig a diakonia nálunk is az Egyháztól függetlenül, önállóan 
és egyesületi keretben fejlődött, ki, az elvi álláspontot megfelelő át
menettel a gyakorlatban is úgy kell érvényesíteni, hogy a diakonia
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munkája az Egyház saját intézményeiben és hatáskörében folyhassak 
tovább.

Az élethivatásszerü és intézményes diakoma munkája rendsze
rint és elsősorban betegápolás, lehetőleg az intézet saját kórházában, 
azután más fenntartók kórházaiban és egészségügyi intézményeiben, 
végre pedig a betegek családi otthonaiba kihelyezve. A  betegápolá
son túl a diakonia körébe tartozik a tanítói és nevelői munka nap
közi gyermekotthonokban, árvaházakban, kisdedóvó intézetekben, 
iskolákban, internátnsokban. A  harmadik munkakört a gyülekezeti 
életben való szolgálat képezi, a lelkipásztor irányítása és felügyelete 
alatt. Idetartozik a biblia- és iratterjesztés, az evangelizációs szolgá
lat, a szegénygondozás, a különféle mentőmunkákban való részvétel. 
Diakónusok és diakonisszák alkalmazhatók a vasárnapi iskolák és 
ifjúsági egyesületek, általában a. gyülekezeti szövetségek missziójá
nak körében is.

A diakoniára kiképzett és alkalmazott férfiak neve diakónus. 
Nálunk, mint. említettük, eddigelé csak a tiszántúli egyházkerület
nek van diakonusképző intézete Debrecenben. De külföldön is sokkal 
kevesebb a diakónusok száma, mint a diakonisszáké. Egyházunknak 
még nem sikerült e szolgálat oly módjának biztosítása, mely férfiak 
számára is lehetővé tenné, hogy élethossziglan és életpályaképpen 
végezzenek diakoniát. Ezért inkább az az elgondolás érvényesül, hogy 
más főfoglalkozású és megélhetési! egyháztagok képeztessenek ki erre 
a szolgálatra, akik aztán mindennapi foglalkozásuk körében, vagy 
a mellett és azon túl végezzenek diakoniát. Ha pedig ez a szolgálat 
teljes idejüket lefoglalná, akkor egy ideig, tehát meghatározott élet
korban és időszakban legyenek diakónusok. Ennek a felfogásnak, 
illetve tényleges helyzetnek nemcsak az az oka, bőgj' Egyházunk még 
nincs berendezve állandó és végleges élethivatást biztosító férfi- 
diakoniára s egy férfi egész életét betöltő ilyen munkakör fenntartá
sára, hanem az is, hogy a diakonisszákkal szemben a diakónusok csa
ládalapítás! problémája volna megoldandó, mégpedig nem csak 
anyagi szempontból, hanem magának a missziónak lényegéből fo- 
lyólag is. A református Egyház szerzetesi intézményt nem ismer és 
nem helyesel, a misszió szempontjából pedig a diakonia. olyan köve
telményeket támaszt, melyeket a családos férfi alig, vágj' egyáltalán 
nem teljesíthet, A férfidiakónia o nyílt kérdése tehát fennmarad. Ez 
idő szerint a diakónusokat olj'an szolgálatokra kell alkalmaznunk, 
melyeket életkörülményeik megengednek és lehetővé tesznek s leg
alább égj' időre biztosítják leljes odaadásukat. Elöiskolázottságukat,
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életkorukat, egyéb felvételi feltételeiket, nevelésük és képzésük dol
gait ehhez kell szabni.

A  női diákom«, intézményes létesítésének kezdetétől fogva köny- 
nyebben megoldható és világosabb feladat elé állította az Egyházat. 
A  diakonissza özvegyasszony, vagy hajadon, közvetlen családi köte
léke és gondjai nincsenek, élethossziglan adhatja magát a szolgá
latra s alkalmazásának lehetőségei is ehhez képest könnyebben biz
tosíthatók.

A  diakonissza-képző intézetbe való felvételre nézve az általá
nos követelmény Isten Igéjének szeretete, a Krisztusba vetett élő hit 
s az ő követésére való alázatos készség. (Filadelfia E ,). Minden in
tézet megköveteli ezenkívül a keresztyén életfolytatásról adott jó  bi
zonyságot. Yan olyan intézet, amelyik szabályzatában kimondja, 
hogy bukott egyének nem vehetők fel. Ennek kifejezett megállapí
tása szükségtelen és nem is helyes, egyrészt azért, mert az intézet a 
felvétel megtagadását nem köteles indokolni, másrészt, mert egyet
len szabályzat sem állíthat korlátot Istennek a Krisztusban megnyil
vánított nagylelkűsége és megbocsátó kegyelnie elé s nem zárkózha
tok el előre, kivételeket tiltólag a Lélek szele elöl, amely „fii, ahová 
akar“ .

Az életkor tekintetében a felvételi feltétel különböző az egyes 
intézeteknél. A  Filadelfia 18—32., a Lorántffy 18— 40., a debreceni 
20—40., az erdélyi 18— 35. életév közötti hajadonokat, vagy gyermek
telen özvegyeket tart felvehetőknek. Mindenesetre az a fontos, hogy 
a diakonissza-jelölt ne legyen tálfiatal ahhoz, hogy leendő hivatása 
teljességét komolyan fölfoghassa, de ne legyen túlidős sem ahhoz, 
hogy az Egyház a szolgálatát minél hosszabb ideig igény] te vehesse.

Az előiskólázottságra nézve a Filadelfia legalább négy polgári 
iskolai osztály elvégzését és a házi teendőkben való jártasságot köti 
ki, a többi nem állapít meg határozott iskolai végzettséget, de felté
telezi legalább az elemi iskolázottságot. A mennyiségi műveltség és 
annak iskolás bizonyítása nem annyira fontos, mint a hivatásnak 
megfelelő intelligencia és lelkűiét megléte és komoly számbavétele, 
egyébként pedig a képzési tananyag általános értelmi jellege és nívója 
szabja meg, bogy milyen és mennyi előiskolázottságot kívánjunk. Az 
egyformaság ezen a téren nem olyan fontos, mint sokan gondolják. 
Egyrészt a nívókülönbséget maga a képzés elenyésztetheti és az evan
géliumi lelkűiét pótolhatja, másrészt a diakonisszák Idilönféle munka
körökre való előkészítése célszerűen felhasználhatja. A  tanító- és ne-
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vtloiuttízeteknél például csak olyan diakonisszák alkalmazhatók, akik 
legalább olyan iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint amilyet áz 
illető intézet ad a maga növendékeinek. De ezeknél az intézeteknél 
is lehetnek olyan munkabeosztáséi diakonisszák, akik ezzel a képzett
séggel nem rendelkeznek, mivel nem az oktató és nevelő, hanem a 
házvezetési munkát végzik.

A  képzés és alkalmazás szempontjából az intézetek fokozatukat 
alkalmaznak. Első fokozat a jelöltség vagy külső testvér ség. Ez né
hány hónapig tart s célja a bevezetés, beszoktatás, alapismeretek meg
szerzése. Akik ezen a fokozaton sikerrel átmennek, formaruhát kap
nak s belépnek a második fokozatba, melyet kezdőtestvér ségnek, 
prőbátestvérségnek, segítőtestvérségnek neveznek az egyes intézetek. 
Ennek időtartama intézetenként tíz hónap, egy év, néhány év. Ez 
az idő elsősorban az elméleti kiképzésre van szánva és a diakonissza
életrend begyakorlására. Több intézet harmadik fokozatul beiktatja 
a gyakorló testvéri fokozatot, mely pl. Erdélyben öt évig tart. Az 
első évben a testvér kizárólag az intézet kórházában teljesít szolgála
tot. mely után vizsgálatot tesz. A  további négy év alatt különféle 
szakkiképzésben részesül. E fokozatba már ünnepélyes szertartás ke
retében öltöztetik be és fogadalmat is tesz. Az utolsó fokozat a ren
des, felavatott vagy felszentelt diakonisszatestvérség, mely élethosz- 
sziglan tart s tagjairól az intézetek teljesen és véglegesen gondoskod
nak. A jelöltnek az intézetek legtöbbjében minden fokozatot külön 
kérnie kell s kérése felett a vezetőség, határozatának indokolása, nél
kül, szabadon dönt.

A diakonissza-képzés -legfontosabb tárgyi feltétele az anyaház. 
Ez úgy a.' diakonissza-növendékek, mint a munkálkodó testvérek 
családi otthona, mely nekik az egész külső világot, az elhagyott csa
ládi kapcsolatokat is pótolja, mely életük szükségeiről, munkájukról, 
pihenésükről, szórakozásukról, betegségükben ápolásukról, haláluk 
esetén eltemetésükről, emlékük őrzéséről és hatásáról gondoskodik. 
Ez a növekvők iskolája, és a kihelyezettek boldog fészke, ahová 
pihenni, megnyugodni és meghalni visszatérnek. A családatya tisz
tét a lelkipásztor tölti be, kinek segítségére áll a fő-, vagy vezetötest- 
vér. Az anyaházban fegyelmezett, de evangéliumi légkör uralkodik. 
Az engedelmesség feltétlen, de azt mindig a képességekkel, alkalmas
sággal, főleg Isten Igéjével számoló atyai és testvéri szeretet hatja át 
és teszi önkéntessé. Az anyaháznak kapcsolatban kell állania az in
tézet saját kórházával és egyéb gyakorló szeretetintézményével, amely 
biztosítja a képzés helyességét és eredményességét.

21*
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A diakonisszaképzés folyamatában igen fontos az első, próba
idő. A testileg és lelkileg megfelelő növendékeknek kiválasztása ez
alatt történik. A  diakonisszának testileg egészségesnek kell lennie, 
hogy szolgálatát betölthesse. Lelkileg nem az a fontos, hogy valamely 
oknál fogva a világtól kész elfordulni, hanem, hogy teljes szívvel 
Krisztushoz akar fordulni. Á  diakonissza református keresztyén lé
lek, tehát szolgálatát egyenesen a világ megszentelésébe akarja adni. 
Felajánlkozása elvileg végleges és holtigtartő ugyan, de gyakor
latilag az intézetből, jogigények nélkül, bármely fokozatból kiléphet 
s férjhez is mehet, sőt lehetséges, hogy ezt az anyaház áldásával teheti 
meg. Azonban mindenképpen az a kívánatos, hogy a már felszentelt, 
rendes diakonissza többé meg ne inogjon szolgálatában és holtáig 
megmaradjon az anyaház kebelében. Ezért is a végleges felszentelést 
nemcsak a teljes kiképzés, nem is csak a kipróbált gyakorlati munka., 
hanem a teljes lelki kiérés és megbizonyosodás feltételéhez kell kötni.

A  kiképzés elméleti és gyakorlati. Az elméleti kiképzés tárgyai 
a bibliaismertetés, a hitvallások ismertetése és magyarázata, egyház- 
történeti és egyiiázállapotrajzi ismeretek, az Egyház missziói mun
kájának elvei és helyzetképe, továbbá az összes testvérekre nézve köte
lezően a betegápolás körébe tartozó ismeretek. A gyakorlati kiképzés 
mindenkire nézve kötelezően kiterjed a kórházi és magán-betegápolás 
köriére s az ebben gyakorlandó 'lelkigondozásra. A  tanítói, nevelői 
és gyülekezeti munkára szakszerűen kiképeztetnek azok a diakonisz- 
szák, akik ezekbe a szolgálati ágakba osztatnak be, továbbá szakkikép
zést kapnak azok is, akik kórházi szolgálatban valamely sajátos mun
kát végeznek, mint ügykezelés, laboratóriumi, műtői, röntgenkeze- 
lési stb. segédszol gálái. A  házvezetési, háztartási, konyhai szolgálatra, 
valamint a szükséges kézimunkákra célszerű beosztással minden 
diakonisszát ki kell képezni és meg keli tanítani.

A  diakonisszát, bármely szolgálatra, a lelkipásztor küldi ki s 
szolgálatában is a lelkipásztor felügyelete alá tartozik, aki öt bármi
kor visszahívhatja az anyaházba. A  diakonisszáról az anyaház min
den tekintetben gondoskodván, szolgálatáért fizetést vagy ajándékot 
nem kaphat és nem fogadhat el, akik szolgálatát igénybeveszik, a 
megállapított összegeket az anyaháznak fizetik be és ugyancsak az 
anyaház céljaira adhatnak önkéntes adományokat, az előírt módon.

A  diakonissza intézmény és szolgálat mindenütt nagy áldással 
munkálkodik, ahol létesült és alkalmazták. Rendkívüli jelentőségét 
már a magyar reformátusság körében is beigazolta. Egyházunk egyik
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legfontosabb és legígéretesebb feladata ezt a szeretetszolgálatot intéz
ményesen megsokszorozni és missziói munkájának minden ágába be
iktatni.

3. Biblia- és iratterjesztés

Ez a szolgálat egyházi életünkben, sajnos, szétszakadozott, el
hanyagolt és gyenge, pedig fontosságában a legelsők közé tartozik. 
Itt is az a legelső teendő, hogy az Egyház, mint saját feladatát a 
maga kezébe vegye és intézményesen megszervezze ezt a szeretet- 
tevékenységet.

Gyülekezeteink körében a Bibliát igen gyakran a szektáriusok 
árusítják és terjesztik, felhasználván egyházellenes propagandájuk 
és t évtanaik eszközéül. E vangéliumi iratterjesztésünk, református saj
tónk, irodalmunk szervezetlen, szétszórt, kezdetleges, számottevő 
publicitás nélküli.

Mindenekelőtt az Egyháznak arra kell törekednie, hogy a Bibliát 
saját maga által megállapított fordításban, önmaga adhassa ki és 
tulajdon szervei által terjessze tagjai között. Ma még ettől messze 
állunk és ismerjük ennek a feladatnak kétségtelenül nagy nehézsé
geit, főleg a kiadást illetően. Azonban ha saját egyházi Bibliatársu- 
iatunk, kiadó intézményünk nincs is, a terjesztés munkáját mégis 
magunknak kellene végeznünk, mint az Ige Egyházának, amely nem 
engedheti meg, hogy Isten beszédét, más vigye a rábízott telkekhez 
és ezzel gyakran egyenesen elterelje őket a lelki Anyától.

Az iratterjesztés, melynek keretébe foglaljuk az egész reformá
tus sajtó és irodalom ügyét, feltétlenül egyházi intézménybe szerve
zendő. Az egyháztagok lelki és szellemi táplálásáról a betű útján is 
az Egyház kötelessége gondoskodni. Ez egyébként is a reformációtól 
nyert ősi örökségünk és egykor győzelmes fegyverünk. Alig van sür
gősebb és becsüléfbelibb kötelességünk, mint hogy a betűvel vessünk 
véget annak a szörnyű rontásnak, melyet idegenek és ellenségek a 
betűvel végeznek saját gyülekezeteinkben. A  sajtó és az irodalom 
eszközét ma ismét föl kell vennünk és szervezetten, céltudatosan 
használnunk Egyházunk védelmére, építésére.

Természetesen leghelyesebb volna egy országos egyházi sajtó- és 
irodalmi szervezet és intézmény megalkotása. Be addig is, míg ez 
sikerülhet, a meglevő társasági, egyesületi, magánvállalkozásokat 
kellene egységes szervezetbe tömöríteni s közös célkitűzések szolgála
tába állítani.



A  közös intézmény teendője volna az összes szükségletek meg
állapítása, azok tervszerű és megfelelő földolgozása, a megiratotfe 
munkák kiadása, olesó terjesztése, árusítása. Ebben a munkában a 
lelkészi hivatalok, az egyházi intézmények, mint bizományosok, vehet
nének részt, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A kiadványok között a Biblián kívül az egyházi énekeskönyv, a 
hitvallások, iniádságos könyv, vallástanítási tankönyvek, az egyházi 
életet, ismertető mátok, naptár, építő és hitvédelmi kiadványok, a 
keresztyén kultúrát terjesztő munkák, az evangéliumi szellemű szép- 
irodalom. az egységesen szerkesztett egyházi lapok és folyóiratok, a 
missziói munkák vezérkönyvei, lelkészi és nevelői szakkönyvtárak 
szerepelnének s ezenkívül ez az intézmény látná el az Egyház alaku
latait az összes szükséges nyomtatványokkal is.

Mint néhány gyakorlati kísérlet és példa mutatja, egy ilyen, a 
szolgálat leikétől áthatot t szeretet intézmény nemcsak önmagát volna 
képes fenntartani, hanem kétségtelenül hatalmas anyagi erőt is 
képviselne, melynek gyümölesözése nem üzleti érdekeket szolgálna, 
hanem az intézmény fejlesztésére fordíttatna, lehetővé tenné a mind 
olcsóbb, részben ajándékjellegű iratterjesztést és talán megalapozója 
lehetne a saját bibliakiadásnak is.

Az iratterjesztésben igénybe kell venni a kolportázst is és erre 
a eélra képzett diakónusokat, diakonisszákat munkába állítani. Az 
írói kedvet pályázatok kiírása által lehet serkenteni. Kapcsolatba 
lehet hozni az iratterjesztéssel az egyházi műemlékek és műkincsek 
megfelelő kiadványokban való megörökítését és feldolgozását, vala
mint. az egyházi múzeumok szervezését. Ugyancsak idekapcsolódhat ik 
az egyházi népszokások, hagyományok feldolgozása, gondozása, peda
gógiai felhasználása is.

E néhány rámutatás már bizonyítja, hogy Egyházunk az irat
terjesztés intézményes megszervezésével és munkájával a leghatáso
sabb és valóban nélkülözhetetlen eszközt nyerne missziói hivatása 
teljesítésére.

4. A gyermekgondozás

A  gyermekgondozás és az intézményes gyermekvédelem úgy álla
milag, mint társadalmilag eléggé ki van fejlődve. Bölcsődék, lelenc
házak, anya- és csecsemővédő egyesületek és intézmények, óvodák, 
nevelőintézetek, napközi otthonok és árvaházak az állam és a társa
dalom széleskörű tevékenykedés i körét mutatják ezen a téren. Meg
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kell állapítanunk, hogy az egyháztagok és alakulatok ezt a munkát 
helyesen és szükségesen támogathatják és sokszor a körülmények 
kényszere alatt kötelesek is támogatni.

Semmi sem fontosabb azonban ebben a tekintetben, mint a leg
határozottabban megállapítani, hogy ez az egyházonkívüli munka 
nem azonos a gyülekezet gyermekgondozói missziójával, ennélfogva 
azt sem nem helyettesítheti, sem nem pótolhatja. Az Egyház intéz
ményes szeretetmunkája a gyermekek között a gyülekezeti misszió 
körébe tartozik s úgy indítóokában, mint célkitűzésében egészen más 
természetű. Itt csakis erről a sajátos missziói munkáról beszélünk.

A  gyülekezeti gyermekgondozás célja az, hogy a saját gyüleke
zetbeli, erre rászoruló gyermekeket egyházilag létesített, fenntartott 
és vezetett szeretetintézményeinkben, hitvallásunk szellemében gon
dozzuk és neveljük. Az erre szolgáló intézmények sokfélék lehetnek 
és nevükben azonosak a világi intézményekkel, de bármiféle részle
tére vonatkozzanak is a gyermekgondozásnak, mindenikben az az egy 
fontos, hogy evangéliumi lélek munkáljon, szeretetmunka folyjon és 
Krisztushoz vezetés legyen a cél.

Magukat az intézményeket célszerűen kell megosztani az egyházi 
misszió gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos tago
zatai között. Mindeniket abban a keretben kell felállítani, ahol az a 
legszükségesebb és legkönnyebben adódik. Bölcsődét, napközi otthont, 
gyülekezeti tagozatok létesítsenek és vezessenek, az árvaház vagy a 
lelencház már nagyobb, egyházmegyei, kerületi, országos erőket 
igényel.

Az intézetek közvetlen felügyelője a lelkipásztor legyen, a gyer
mekekről való gondoskodás a gyülekezetnek, ezen belül a gyermekek 
missziói szövetségének és legközelebb a baráti társaságnak dolga 
legyen, az ápolás, nevelés munkáját pedig lehetőleg képzett diakónus, 
diakonissza végezze. A gyermekgondozás körében kétségtelenül leg
fontosabb az árvaügy intézményes felkarolása és a legjelentősebb 
intézmény az árvaház. Az egyházi közösség mivoltáról biztos ítéletet- 
lehet formálni az alatt a mérték alatt, hogy mennyiben tartja és 
kezeli az Egyház közügyéként az árvák sorsát.

Ezért szétszórt egyéni, vagy egyesületi kezdeményezések helyett 
egyöntetű és egyetemes szervezkedéssel kell az Egyház testében ezt 
a nagy feladatot szolgálni. Az egyik dolog, amelyet az Egyháznak 
általános kötelezettséggel, valamennyi gyülekezetében gyakorolnia 
kell, az árvanap, melyen imádkozással, igehirdetéssel, evangélizáció- 
val és adakozással kell a lelkek közös szolgálatát Krisztus kicsinyei
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nek javára fordítani. Az árvaügy sajátos iratterjesztést, naptárt, 
állandó lelki propagandát követel. A  magyar református nép, mely
nek missziói érzéketlenségéről sok panasz hangzik el, talán saját 
árvaságának ösztönös érzésében, az árvaügy iránt különös megindu
lást és áldozás! készséget tanúsít. Ezt az adottságot evangéliumi 
lélekkel megszentelni és kihasználni a mi kötelességünk.

Ag árvák gondozását feltétlenül, a legvégső lehetőség határáig 
az Egyház kebelében kell biztosítani és végezni. Egyik formája a 
munkának az, hogy az árvákat, ha anyjuk él, vagy családtagjaik 
vannak, ezeknek körében hagyjuk, ott segélyezzük, ügyeljük fel, Irá
nyítjuk nevelésüket és gondoskodunk jövőjükről. Ennél a. módnál 
különös figyelemmel kell lenni a neveléssel, gondozással meghízottak 
jellemére, helyzetére, életkörülményeire, azért a gyakori látogatás 
elengedhetetlen. Az ilyen árvákat vonják körükbe és látogassák a 
gyermekmisszió tagjai, de ifjúsági és felnőtt megbízottak is, vala
mint a lelkipásztor. A másik forma és mód az árvaház. Ha az 
egyöntetű kezelés biztosítható, a több kisebb, vidékenként elhelyezett 
árvaház rendszere is beválik, sőt ennek megvan az az előnye, hogy 
a gyülekezetek több központban és közelebbről láthatják és így köz
vetlenebbül át is érezhetik ennek a munkának köteleztetéset és áldá
sait. Viszont az egyetemesebb egyházi célkitűzésnek jobban kedvez 
a nagyobb egyházi közösség, vagy az országos Egyház által közpon
tilag létesített, nagyszámú árvát befogadó és a nevelés, gondozás 
sokféle ágára kiterjedő intézet, intézeti telep fenntartása. Az egye
temes áldozatkészséget is kétségtelenül ez indítja meg és fokozza fel 
jobban s a propaganda munkájának is ez a kedvezőbb.

Mivel a központi árvaházat többféle és magasabb iskolával lehet 
Összekapcsolni, a kétféle módot olyképpen kell felhasználni, hogy a 
kisebb árvaházak: növendékei közül azok, akik magasabb vagy szak
iskolákba kerülnek, a központi árvaházba menjenek át, mikor annak 
ideje elérkezik.

Az árvaintézet legközvetlenebb feladata a szülő, a családi közös
ség pótlása, E végből az árvaháznál gondosan el kell kerülni a 
kaszárnyaszerüséget, sőt a szokásos internál'usi rendszert is. E helyett 
a, családi rendszert kell megvalósítani, mely az árvatel epei mintegy 
gyermekfaluvá, családokból alakuló gyülekezetté teszi. Az étkezés cél
szerűen. közös, azonban a napközi1 foglalkozás, szórakozás, állítat, 
tanulás, házimunka, sajátos megbízatások külön lakásokban (családi 
hajlék) folynak, melyeknek megvan a családfői, a nappali és a háló
szobájuk. A család élén atya vagy anya áll (diakónus vagy diako
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nissza). A  családok, éppen úgy, mint. a gyülekezeti életben, találkoz
nak egymással közös munkákban, ünnepélyeken, istentiszteleteken, 
.játékokban. A napirend és a fegyelmezés azonban minden családban 
teljésen egyöntetű. A  családi és gyülekezeti jelleget további formá
ciókban is. ki leket építeni, tisztségek, megbízatások, közösségi mun
kált által.

Az Egyház által létesített és végzett árvamisszió azért is az 
egyetlen jó lehetőség ennek a kérdésnek belső megoldására, mert az 
egybázegyetemnek vau ereje és lehetősége a munka elé öntudatosan 
végiggondolt és az egész közösségre tekintő célokat tűzni. így első 
kötelességként megvalósíthatja az árvák szelekcióját, abból az érdek
ből, hogy a különben elveszésnek kitett egészséges és a kiváló tehet
ségű árvák mentessenek meg az Egyház jövője számára. A terhelt, 
vagy nyomorék árvák megmentése a szeretetnek éppen olyan kedves, 
vagy még kedvesebb kötelessége, de ezek számára külön intézetre 
van szükség.

Az árvákat általában addig gondozzuk és neveljük intézetben, 
amíg a nekik rendelt iskolákat, lehetőleg az egyházi saját iskolákat 
kijárják. Ezalatt maguk között vasárnapi iskolai, ifjúsági missziói 
közösséget alkotnak, hogy ne legyenek tehetetlen eltartottak, hanem 
az Egyháznak szolgáló, áldozó tagjai maguk is.

Különös megfontolást, rendszerességet igényel az árvák kihelye
zése, örökbeadása és továbbtaníttatása az intézeten kívül és végre az 
életben való önállósítása, elhelyezése. Ezekre nézve itt csak azt álla
pítjuk meg. hogy a döntő dolog az intézettel való személyes kapcso
latok, az otthon érzésének továbbra is megőrzése és tudatos ápolása. 
Ha az árva az intézetből kikerült, be kell lépnie annak baráti szö
vetségébe, sáfárai, propagálói, védői, támogatói közé. Ez az egyik leg
biztosabb tényezője annak, hogy az árvaintézmény az Egyház eltép- 
hetetlenül szívéhez nőtt kincse legyen, kiapadhatatlan forrása a nem
zedékről nemzedékre megújuló hivő szeretetnek.

5. A szegénygondozás

A  szegények „gondozásai“  az Egyháznak olyan kötelessége, mely
nek értelmezésében a világi társadalomból becsúszott félreértések van
nak. A_z első félreértés maga az, hogy a szegénység átok és szerencsét
lenség, amelyet el kellene törölni. Az egyháztagok maguk sem veszik 
komolyan Krisztus kijelentését, mely szerint: „a szegények mindenkor 
veletek lesznek“ . (Máté ev. 26. r, 11, v.) Ez a kijelentés arra mutat



rá, hogy a különböző anyagi helyzet, az egyenlőtlen vagyonmegosztás 
és ezzel együtt a szegénység, amíg ember él a földön, mindig meg
marad. Azt. kell tehát mondanunk, hogy a szegénység világrendi 
tényező, melynek nem megsemmisítésére, hanem „gondozására“ vau 
szükség. De ha Krisztus a szegénységet így ítélte meg, akkor bizonyos 
az is, hogy a szegénység önmagában véve nem átok és nem szeren
csétlenség, sőt bizonyos lelkületi feltételek között, „boldogok vagytok 
ti szegények“ . (Lukács ev. 6. r. 20. v.) Szépen mutat rá Boussett 
Jézusról írt. könyvében arra, hogy Jézust, az emberek között való 
járása közijén inkább a gazdagság látása szomorította el, mint a sze
génységé. A  másik félreértés az előbbiből következik. Ez abban áll, 
hogy az emberek alkalmi jótékonysági akciókkal vélik elintézhetni a 
szegényügyet. Ezek az akciók azonban a helyzet súlyán semmit se 
változtatnak és legfeljebb arra jók, hogy a tevékenykedők számára 
társadalmi elismerést szerezzenek.

Ezzel nem kívánjuk kétségbe vonni a segítség pillanatnyi érté
két és reális hasznát, hanem csak Krisztussal szólva állapítjuk meg, 
bőgj' az ilyen akcióktól nem is lehet egyebet várni s hogy ezzel „el
vették jutalmukat“ . (Máté ev. 6. r. 2. v.)

A  gyülekezeti misszió körében folytatott szeretetmunka a szegé
nyek között, azon alapszik, bőgj' éles elvi határt vonunk a szegénység, 
mint világrend! állapot és annak egyik fenyegető veszedelme, a nyo
mor között. A  nyomorról helyesen mondják, bőgj' minden bajt meg
kétszerez. Ezért veszedelmes és ezért kell az Egyháznak a szegényeket 
az ö szegénység ükben gondoznia, bőgj’ megmentse őket a nj'omor szen
vedéseitől és kísértéseitől, lelki következményeitől, a nyomorból fakadó 
bűnöktől. A szegénygondozás tehát nem arra való, hogy kárpótolja 
a szegénj’eket a világ javaival, hanem hogy szegénységükben ne
velje őket Isten háládatos gyermekeivé s a szeretet bizonyságtételé
vel küzdve a nyomor ellen, rávezesse őket a szegénység nagy lelki 
ajándékainak, lehetőségeinek megbecsülésére. Nemhogy jelentőssé 
akarná tehát tenni számukra az anyagi jólétet, hanem ellenkezőleg, 
jelentéktelenné kívánja törpíteni a kenj'ér gondját a lélek „egy 
szükséges“ gondjával szemben. ;és Isten országának kincseire nyitni 
fel szemüket, melyeknek megszerzésére a szegényeknek Krisztus ke
gyelméből elsőbbségi joguk van.

Érdekes megfigyelni, hogy az anyagi jólét tekintetében a világi 
felfogás is megváltozóban van. A  szocializmus annak idején még a 
lehető legtöbb ember lehető legnagyobb jólétéről ábrándozott, de 
már a bolsevista kommunizmus fontos elvként érvényesíti, bőgj"
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bizonyos mértéken téli nem szabad az embereket anyagilag ellátni, 
mert akkor1 visszaesnek a „polgári“ életfelfogásba, amit a kommuniz
mus a legmcgvetendöbbnek és legveszedelmesebbnek tart. Az is na
gyon figyelemreméltó, bogy az olasz fasizmus egyik alaptétele „a 
kényelmes életmód megvetése“ . A  német nemzeti szocializmus szin
tén hasonlóan ítéli meg az anyagi jólétet és az azzal együttjáró 
önző liberalizmus individualizmusát.

Amit ezek a világbeli imperiumok politikai és racionális okokból 
láttak meg, azt Krisztus Egyházának, a maga gyülekezeti missziójá
ban lelki, evangéliumi szempontból kell érvényesítenie. Ezért a sze
génygondozó szeretetmunkának mentnek kell lennie minden roman
tikus érzelgősségtől és hamis humanizmustól, melyeknek gyökerében 
a földi jólét istenként való imádata és egyedüli értékelése lappang, 
s mivel kizárólag védeni akarja a. szegénység Istentől rendelt lét
formáját a nyomor azon megrontása ellen, hogy irigységet, gyűlöle
tet és bosszúszomjat ébreszt a gazdagok ellen, mint ha azoknak álla
pota maga a tökéletesség volna, öntudatosan szerény, minimális kere
tek között marad a maga segítő szolgálatával, ami az anyagiakat illeti. 
Pál apostol intelme szószerinti regulája a szegénygondozás anyagi 
határának: „Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele“ . 
(I. Timoth. 6. r. 8. v.)

Hogy a szegénygondozás, ebben az értelemben, eredményes 
legyen, megvannak a maga intézményes feltételei és formái, melyek 
nélkül minden próbálgatás teljesen céltalan és meddő lenne.

Először is a gyülekezetnek olyan szeret etkösösséggé kell lennie, 
mely elejét veszi annak, hogy egyes tagjai koldussorsra jussanak. 
Ennek eszköze a rendszeres diakonia szegénylátogató, megismerő, 
számontartó, az okokkal és lehetőségekkel tisztába jövő munkája.

A  szegénygondozás lényege a nyomorra vezető és azzal társuló 
bűnök, az iszákosság, paráznaság, kártyaszenvedély, mértéktelenke
dés, munkakerülés elleni szervezett és állandó küzdelem a gyülekezet 
összes missziói szövetségeiben.

Természetesen vannak esetek, ahol a nyomort fia leset, betegség, 
csapás, szóval az egyénen kívüli ok idézi elő s ahol a szeretetmunká- 
nak azonnali gyakorlati teendői vannak.

De bármi okból álljon is elő a nyomor, sohasem a pillanatnyi 
pénzsegély vagy természetbeli ajándék oldja meg a kérdést, ezek 
csak arra valók, hogy a szeretet létezésére és jelenvalóságára utalja
nak, az igazi és egyetlen gondoskodás a munka, a szolgálat lehetővé 
tétele a nyomorba jutott számára, amely arra vezeti, hogy forduljon
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cl önmaga sebétől és sivatagától, Krisztus felé. A nyomorúság leg
nagyobb veszedelme ugyanis az, hogy Isten léteiében való kételke
dést támaszt a lélekben. Ezt pedig csak a magát elfelejtő szolgálat 
és munka gyógyíthatja meg. Az, hogy így a nyomorgó ismét hozzá
jut létminimumához, csak velejáró következmény, a szeretetmunka 
célja nem ez, hanem a lélek megtartása az Istenben vetett hitben és 
Krisztus szeretetében.

A gyülekezeti missziónak becsületbeli kötelessége az, hogy sze
génygondozói munkája által a maga körében feleslegessé és lehetet
lenné tegye a koldulást és a szokványos, lelketlen alamizsnálkodást.

A  világi társadalomban nagyszámú jótékony egyesület és intéz
mény működik. A gyülekezeti misszió keretében fiz egyes tagozatok 
szövetségei vannak hivatva az intézményes módok létesítésére. Konk
rét intézetekre inkább nagyobb gyülekezetekben, főleg városokon van 
szükség. Ilyenek a népkonyhák, a munkanélküliek foglalkoztató mű
helyei, a hajléktalanok monhelyei. Minden olyan gyülekezetben, amely 
már bizonyos szociális tagolódást mutat, legkézenfekvőbb és legszük
ségesebb intézetek a férfi és női aggmenházak. A könyörülő szeretet 
feladatai közé tartoznak, ahol ezek szükségesek és lehetségesek, a 
nyomorék, fogyatékos, munkaképtelen egyháztagok otthonainak léte
sítése és fenntartása is.

Vigyázzunk az intézményes szegénygondozás lelki veszélyeire. 
Soha ne engedjük kiszáradni a munka lelki forrását: a hitből fakadó 
irgalmas szeret etet. A sablonná, iparrá üresedő szegénygondozás 
gyakori, de igen szomorú jelenség. Vigyázzunk, hogy ne mi tűnjünk 
fel adakozóknak, jótevőknek, imádság és önfegyelem által legyünk 
mindig érdemtelen sáfárai az egyedüli Adakozónak, Krisztusnak. Az 
erre való állandó gondolás megment attól, hogy a nyomorgók szen
vedését még saját gőgünkkel, dicsekvésünkkel és leereszkedő kép
mutatásunkkal is tetézzük.

A nyomorgó szegények legkeserübh érzése a kiszolgáltatottság. 
Ha mi ezt fokozzuk, hazugsággá tesszük Krisztust, aki szolgálni jött. 
Az ö szolgálatában való élő valóságának megmutatása az, amiért ezt 
a missziót gyakoroljuk.

6. A  beteggondozás

Az igazi gyülekezeti szellemnek hiányát jellemzően mutatja az, 
ha az egészségesek nem akarnak gondolni betegségük lehetőségére 
cs nem törődnek beteg testvéreikkel.
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A  gyülekezeti misszónat ezen a téren első kötelessége az, hogy 
kiegészítse a lelkipásztor beteggondozói misszióját s tagozatai sze
rint. nyilvántartsa, segítse, gyógyulásában anyagi és erkölcsi támo
gatással kísérje a gyülekezet betegeit.

Intézményes szempontból főleg két feladat áll a gyülekezeti 
misszió előtt.

Először az egyházi betegsegélyezés intézményes megszervezése 
és szolgálata. Ennek módjai különfélék lehetnek. Legegyszerűbb az 
alkalmi, de kötelezően vállalt ('gyesülés, mikor a tagok betegség ese
tén segítenek társaikon. Ennél sokkal megalapozottabb és állandóbb 
hatású, amellett kedvezőbb is a szervezett betegsegélyző egyesület 
vagy intézmény. Ez létesülhet missziói tagozatonként, foglalkozási 
ágak szerint, gyülekezeti vagy magasabb egyházi fokozatban. A  helyes 
az volna, ha egy országos jellegű intézmény létesülhetne, mely á 
legtöbb egyháztagnak nyújthatna betegség esetén segítséget, és pedig 
a legkisebb teher mellett a legnagyobbat.

A  második intézményes mód a református kórház és gyógyító 
intézetek létesítése. Valódi gyülekezeti missziót, hivő szeretetmunkát 
csak ilyen intézetekben lehet elgondolni és megvalósítani, mert csak 
ezekben lehet a testi gyógyítás mellett lelkigondozást, szeretedet su
gárzó testvéri ápolást is adni, lelkipásztor és diakónusok, diakonisz- 
szák által. Az ilyen intézetekben arra kell törekedni, hogy az orvosok 
is meggyőződéses református, evangéliumi keresztyén személyiségek 
közül kerüljenek a munkába.

Kórházat, nagyobb gyülekezet is állíthat fel, azonban a legcélra
vezetőbb az, ha az Egyház egyeteme, országos jelleggel létesíti a köz
ponti intézményt, melynek az esetleg vidéken létesíthető kisebb inté
zetek fiókjai volnának, tehát az összes alakulatok egységes irányítás 
mellett, azonos szellemben és kötelezően megállapított szociális fel
tételekkel működnének.

Az egyetemesen létesített református kórháznak az a nagy 
jelentősége, hogy nemcsak közvetlen gyógyintézet, hanem gócpont
jává tehető az Egyház népegészségügyi szer etet műnk áj ám];.

Mint ilyen, rendszeres tanfolyamokon képezné ki az egyházi 
munkásokat, lelkészeket, lelkésznéket, férfi- és nőtanítókat az első 
segélynyújtás, a járványok elleni védekezés, az anya- és csecsemő- 
védelem, az egészséges építkezés és lakásberendezés, a helyes főzés 
és táplálkozás szolgálatára, illetve propagálására. A  kórházzal és 
fiókjaival kapcsolatban létesítendő az állandó egészségügyi tanács



adás, a népbetegségek leküzdését szolgáló iratterjesztés, az egészség- 
ügyi kultúrfi 1 m-vállalat. Ezeknek az eszközöknek felhasználásában 
a, kórház-hálózat orvosainak is közre, kell működniük. Az állandó jel
legű betegsegélyezés is az Egyház saját intézményeibe kapcso
lódnék bele.

7. A  mentőmunka

A  gyülekezeti misszió mentőmunkája azok ellen a veszedelmek 
•ellen folyik, melyeket úgy ismerünk, mint különböző életkorú, nemű, 
helyzetű, foglalkozású emberek megrontóit, elpusztító it.

Kisebb gyülekezetekben ezt a munkát a személyes lelkigondozás 
pásztori missziója és a családi közösség (végzi el javarészében, ellen
ben nagyobb, főleg nagyvárosi gyülekezetekben és összefogó egyházi 
keretekben csakis szervezett, intézményes úton biztat sikerrel.

A gyermekek életében a legnagyobb veszélyt a magárahagyatott- 
ság jelenti, az ifjakéban az egészségesen egyensúlyozott testi és lelki 
foglalkoztatás hiánya., a tétlenség. A gyermekek és ifjak ilyen állapot
ban rendkívül fogékonyak a tiltott dolgok utáni heves vágyakozásra 
és élénk képzelöerejük igen könnyen sodorja őket végzetes Örvé
nyekbe. A  felnőttek életében a szélsőséges anyagi viszonyok okozzák 
a legnagyobb veszedelmet, mert ezek a durva bűnöknek: az iszákos- 
ságnak és a paráznaságnak kerítői. Az életkorok sajátosságain túl 
különös veszélyeket jelentenek bizonyos helysetek és foglalkozások, 
mint a cselédeké és főleg a cselédleányoké, az iparos- és kereskedŐ- 
tanoncoké, a mulatóhelyek alkalmazottaié. Mindig a vesztőszellem 
lehelletében állanak a hosszú időtartamú és súlyos testi munka foly
tán érzékeikben kiéheztetett emberek, mikor a robottól szabadulnak. 
Ilyenek a bányászok, a nehézipari munkások, a matrózok.

A mentőmunka első törekvése az, hogy a veszedelmet lehetőleg 
megelőzze. E végből arra kell megszervezkednie és berendezkednie, 
hogy lehetőleg állandóan, a kísértés valószínű vagy szükségszerű 
időiben pedig feltétlenül ott álljon a veszélyeztetettek mellett, azon
nal tudja nyújtani nekik a kielégülést kereső rossz szenvedélyek 
egyetlen orvosságát, a tiszta szenvedélyeket betöltő foglalkozást, 
üdülést, örömöket, azokban az esetekben pedig, mikor a tudatlanság, 
tájékozatlanság, félrevezetettség, nyomorúság a bűn kerítői, azon
nal szolgálhasson felvilágosítással, tanáccsal, segítséggel. A külföl
dön kifejlődött városi misszió és annak ágai, a vasúti, kikötői, éj
féli. utcai stb. mentőakciók sokszor hősies önfeláldozással küzdenek
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azért, hogy a .Sátán kivetett hálójúból még idejében kimentsék a 
leánykereskedelem, a bordélyházak, a játékba Hangok eélbavett áldo
zatait.

A  megelőzés munkája egyfelől a missziói tagozatok mcntőcsapa- 
taiuak ilyen folytonos örálló és cirkáló szolgálatában áll, másrészt az 
ehhez kapcsolódó gyülekezeti tanom-, c s e l é d munkásotthonok fenn
tartásában, amelyekbe az illetők bementhetők és ott gondozhatok. 
Ezekbe az otthonokba, természetesen az ilyen esetszerüségektől el
tekintve is, rendszeresen, össze kell gyűjteni a gyülekezet e veszélyez
tetett tagjait. Amint a név is mutatja, ezeknek az intézményeknek 
a keresztyén családi hajlék evangéliumi légkörét kell sugározniok. 
Bennük tanítás, útmutatás, tiszta szórakozás és segítő szeretet kell 
hogy a lelkek szolgálatára álljon. Az állandó gondozás megedzi a 
lelkeket 'a kísértésekkel szemben. Az otthonok azonban nem csak 
passzív tárgyként kezelik a tagokat. Módot kell nyujtaniok arra, 
hogy a bűn kísértéseinek legfőbb ellenszere, az öntevékeny munka 
is lehetővé váljon bennük. Nem szabad azonban dologházakat csi
nálni belőlük, hanem a szabad, önkéntes és szeretett munka eszkö
zeit kell nyújtani. Lehessen az otthonokban megtanulni és gyako
rolni olyan dolgokat, amelyek nemcsak hasznosak, hanem építők, 
üdítők, vigasztalók is. Különféle munkakörök szakismereteibe való 
bevezetés, kézműipari műhely és oktatás, rajz, festés, zenetanítás és 
gyakorlás, női kézimunka s más célszerű és szép foglalkoztatás az 
otthonok igazi vonzóerejét adják. Tudatosan összeválogatott könyv
tár és olvasóhelyiség is nagy szolgálatot tehet.

Az otthonoknak állandó, évről-évre a fenntartó missziói szövet
ségben gondosan megbeszélt és kidolgozott m unkaprogrammja legyen 
s keresztülvitelében a hivatásos munkások mellett a szövetségi tagok 
is buzgólkodjanak. A  védettek életkora szerinti szövetségi munkákba 
ők maguk is belevonandók, mint akik nemcsak tárgyai, de részt
vevői is a szolgálatnak és áldozatnak. Bölcs vezetés fel fogja hasz
nálni a megmentettségét hálásan érző védettet más, veszedelemben 
forgó lelkek megmentésére. Az otthonokban rendszeres bibliaközös
ség és mindennapi áhítat közösség legyen. Az Ige parancsa szerinti 
napirend, házi fegyelem, életrend, próbák és gyakorlatok, valamint 
a jellemképzéssel kapcsolatos sport a legjobb megelőzői a kísértések
nek és bűnöknek. Az otthonokban célszerű a Kék Kereszt és Fehér 
Kereszt mozgalmak elveinek, szabályainak megismertetése és gyakor
latba vétele is.

Sajnos, a megelőzés nem merítheti ki a mentőmunka feladat-
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körét. Ennek a munkának folynia kell a már élbukottak között is. 
A  bűn megsebzettjeinek, betegeinek, poklosainak, sőt tetszhalottá i- 
nak megmentése a szeretetniunka nehéz, de legszentebb missziója.

Mindenekelőtt az egyházi társadalomban elharapózott s a pol
gári társadalom fertőzéséből eredő erkölcsi felelőtlenség, nagyképű
ség, hazug kettős morál és a „bűnösöket“ megvető szívtelen törpe
le] kúseg ellen kell felvennie a gyülekezeti missziónak az elszánt, nehéz 
és nagy áldozatot kívánó, de nyilt és el nem lankadó harcot.

Mivel a mentőmunkának az is a céljai közé tartozik, hogy a lelki
leg megmentetteket visszavezesse a gyülekezet közösségébe és az élet 
tisztes formái közé, addig nem remélhet tartós sikereket, amíg ezt 
a farizeusi közvéleményt meg nem tudja törni és az evangéliumi 
életszemléletnek tiszteletet és érvényességet nem tud biztosítani a 
gyülekezetben. Hiába, bírja rá a börtönből szabadultat és a bűn
bánó prostituáltat, hogy visszatérjenek a tisztességes emberek és a 
hivő gyülekezet életébe és munkáiba, lm. ezek a tisztességesek és 
hívők nem fogadják be őket, gyanú alatt tartják és elzárkóznak előlük.

A  munka konkrét része a börtönmissziói, magdaléneund és más, 
a megmentettek viszonyaihoz, lelkületéhez alkalmazott otthonokban 
folytatandó. Ezeket el kell különíteni a megelőzést szolgáló ottho
noktól, Azokba már csak akkor lépnek át a megmentettek, mikor 
a lelkipásztor és a gondozók komoly bizonyságot nyertek megtérésük 
őszinteségéről és elhatározásuk szilárdságáról. Még későbbi dolog 
kihelyezésülfoglalkoztatásuk, előbb a szeretetmunkát végző egy
háztagok házánál, vagy körében, később már állandó, de nem ennyire 
kötött felügyelet alatt különböző kenyérkereső helyeken és végre 
önállóan is, de megtartva a gyülekezet megfelelő tagozatának szö
vetségében.

A mentőmunkának nem egyforma nehézségekkel kell megküz
denie, hanem annyifélével, ahány egyéni lélekkel foglalkozik. Ezen
kívül az is nagy kérdés, hogy az illetőben időileg és indulatilag 
mekkora rombolást végzett a bűn mérgezése. Igen gyakori az ellen
állás, makacsság, a visszaesés, szökés, a csali azért is mélyebbre süly- 
lyedés, az ellenakció, a munka másoknál való akadályozása, kigúnyo
lása, sőt a munkások bántalmazása is. A  Sátán minden észközzel, 
foggal és körömmel is kétségbeesett harcot folytat áldozata által 
Krisztus ellen, aki meg akarja menteni. Azért a mentömunka e leg
bensőbb harcához a missziói munkások számára szabályokat adni 
nem lehet. Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretete teheti 
bölccsé, a misszionárius imádságát kimondhatatlan esedezésekkel
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kísérő Szentlélek hatalma teheti állhatatossá, kitartóvá, remény
kedővé a munkást ebben a szolgálatban. Érette és ha lehet és mihelyt 
lehet, vele imádkozni, érdekében minden anyagi és erkölcsi szolgá
latot elvégezni, neki az Isten Igéjét feltárni, vele együtt valamely' 
lefoglaló és termékeny munkát folytatni, vergődő és lefelé vonzódó 
lelkét Isten szerint szép alkotásokkal megragadni és felüdíteni, min
dig mellette állani, őt lassanként tiszta életű és hivő emberek társa
ságába vonni és itt fel nem sorolható leleményeivel a szeretetnek gyó- 
gyítgatni, azok az emberi módok, melyeket a Kegyelem, ha akarja, 
megtölthet a Lélek tüzével és ellenállhatatlan hódító hatalmával. 
Éhben a Kegyelemben mindaddig helyette is nekünk keli bíznunk, 
míg bizonyságtételünkön át a saját Krisztustól megragadott lelke is 
bízni kezd, hogy ezzel megkezdődjék henne Krisztus „ama hatalmas 
munkája“ , mellyel „clváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy 
az ő dicsőséges testéhez legyen hasonlatossá,1“ s mely által „maga alá 
vethet mindeneket“ . (Filippi. 3. r. 21. v.)

8. Az Egyházi Közalap és Nyugdíjintézet

A  gyülekezeti szeretetmunka tárgyalásánál nem mellőzhetjük el 
Egyházunk amaz egyetemes intézményeinek felemlítését, melyek 
által bizonyságot tesz a szeretet parancsának intézményes teljesíté
séről. Ezek az intézmények az Országos Református Egyházi Köz
alap és az Országos Lelkészi Nyugdíjintézet.

Ezek az intézmények úgy indokuk, mint céljuk és fenntartási 
elveik szerint szeretet intézmények és bár törvényhozásilag, jogi 
szervezetben és hatályosságban működnek, mégis bennük a missziói 
köteleztetés és a testvéri szeretetközösség öntudata jut kifejezésre.

Az Országos Közalapról az Egyházi Törvény VIII. te.-e rendel
kezik. Indokául a Gál. 6. r. 2. v.-ét nevezi meg, ahol az Ige azt pa
rancsolja: egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus 
törvényét.

Az intézmény céljául az Egyház erősítését, fejlesztését tűzi ki, 
és pedig olyan feladatok teljesítése által, melyeket az Egyház egyes 
testületéi magukban meg nem valósíthatnak. Ilyenek: a szegény 
egyházközségek segítése, új egyházközségek, vagy építtetők segélye
zése, köznevelési és közművelődési intézetek létesítése, fenntartása, 
hitvallásos iskolák nélküli gyülekezetekben a vallástanítás segélye
zése, szórványgondozás, idegenbe szakadt hívek gondozása, missziói
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lelkészi állások szervezése, segélyezése, egyetemes jellegű missziói 
munkák támogatása, tudományos egyházi célok és munkák előmoz
dítása, a lelkészi nyugdíjintézet segítése.

Az alap tiszta jövedelme, a kezelési költségen túl, 15 száza
lékában tőkegyarapodásra, 35 százalékában missziói munkákra, leg
alább 15 százalékában pedig a lelkészi nyugdíjintézet támogatására 
szolgái, a fennmaradó rész pedig a megnevezett egyéb célokra.

A segélynyújtás feltétele az Önerő bizonyítása. Á  terhet nem 
hordozó, a célra nem áldozó, hátralékban maradó gyülekezet nem 
segélyezhető.

Az évi járulék egyházközségenként űzetve, lélekszám után á 
8 fillér és az egyháztagok összes adójának félszázaléka. E teherviselés 
alól egyetlen egyházközség sem menthető fel.

A  Közalap tőkéjének gyarapítására szolgál a reformációi ünnepi 
perselypénz is.

A Lelkészi Nyugdíjintézetről az E. T. IX . tc.-e szól. Ez az intéz
mény a lelkészek, valamint özvegyeik cs árváik nyugdíjjal való el
látását, illetve segélyezését szolgálja.

Bár a nyugdíjintézet működésében különös jelentősége van a 
jogi szempontoknak, mégis a jogi és pénzügyi szempontok csak a 
szeretetszolgálat érdekében valók, mert a nyugdíjintézet egyik, 
Isten Igéjén nyugvó fszervezett és állandó módja, az egymásért való 
testületi és közösségi teherhordozásnak. Az egyházi életben igen nagy 
jelentősége van azért is, mert tagjait, ön megtagadásra, vezetőit pedig 
inéit ányosságra tan ítja .

A nyugdíjintézet, mint szeretetintézmény, nem azt adja, amil 
tagjaitól kapott, hanem sokkal többet. Ezért kegyelmi ajándéknak 
kell tartanunk és Isten iránt hálásaknak kell lennünk érte.

A nyugdíjintézet mellé az erdélyi egyházkerület, miután azt 
teljesen önerejéből létesítette és nagy áldozatok árán fenntartja, 
szociális segítőegyesületet is szervezett, mely a tagok halála esetére 
családjuknak igen tekintélyes segélyösszeget nyújt.

Az Egyház az említett, és tÖrvényhozásilag is biztosított egye
temes szeretetintézménvei által csak az első lépéseket tette meg azon 
a hosszú úton, melyen a jövőben minden szeretetintézményt egyele- 
mesítenie és a szükség szerint újakat is létesítenie kell.



N E G Y E D I K  R É S Z .

A KÉJ .MISSZIÓ

„Nékem adatott minden hatalom meny- 
nyen és földön. Ehnenvén azért, tegye
tek tanítványokká minden népeket, meg
keresztelvén Ükét az Atyának, a Fiúnak 
és a Szent Léleknek nevében, tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, n mit 
én parancsoltam nektek: és imé, én ti 
veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!“

Máté ev. 28. r. 18— 20. v.
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ELSŐ FEJEZET

A KÜLMISSZIÓ A PROTESTÁNS TEOLÓGIÁBAN

1. A reformátorok és munkatársaik a külmisszióval szemben 
negatív és passzív álláspontot képviseltek. Részint nem érezték át 
annak köteleztetését, részint egyenesen szükségtelennek tartották. 
Egyik oka ennek kétségkívül az volt, liogy a reformátorok és egész 
nemzedékük figyelmének, erejének teljességét lekötötte a protestan
tizmus létliarca és egyházi kialakulásának uralkodó gondja. De c mel
lett nem szabad elfelednünk azt sem, hogy Luther, Melanehton, 
Kálvin és legközelebbi híveik teológiai szemlélete sem kedvezett a 
külmisszióhak. Meggyőződésük az volt, hogy az evangélium és a ke- 
resztyénség extenzív terjedése már elérte végső határait, az Ige 
hirdettetett az egés2 világon és sehol sem ismeretlen többié. Isten 
megadta az alkalmat a megtérésre minden népnek. Ez pedig előttük 
világos volt magából a missziói, keresztelési parancsból, melyet sze
rintük Krisztus kizárólag az apostoloknak adott s amelyet ők minden 
kétséget kizáróan teljesítettek is. A térítés, a külmisszió ennélfogva 
rendkívüli, egyszeri és immár lezárt megbízatás az Egyház történe
tében, melyet többé senki nem igényelhet és nem. folytathat, Fenn
marad a világi uralkodóknak az a feladata, hogy pogányok földjén 
levő birodalmaikban is. gondoskodjanak az Ige hirdetéséről. Ez azon
ban az egyházi külmisszió kérdését nem érinti. Egyesek, mint 
Melanehton, a világ közeli végével is bizonyították a külmisszió 
szükségtelenségét.

Vannak buzgó teológusok, akik a reformatori nemzedéknek ezt 
a magatartását mentegetni, enyhíteni szeretnék, sőt itt-ott megkísér
lik olyan nyilatkozatokra bukkanni, melyek azt igazolnák, hogy nyu
godtál)!) körülmények között a reformátorok figyelme is a külmisszió 
felé fordult volna. Szerintünk ez az iparkodás szükségtelen és hiába
való. Sokkal jobb ebben a körülményben eredeti gyöngénkét látni 
és ismerni meg, melyet különben is napfényre hoz a külmisszió tör
ténete, feltárván azt, hogy az Egyház milyen későre, milyen szaka-



dpzottan és sok tekintetben máig is mennyire bizonytalankodva 
kezdte saját tevékenységének fogadni el ezt a küldetést. Bizonyára 
nem így lett volna 'ez, ha már a forrásnál nem hiányzik az öntudatos 
missziói készség és akarat.

De a reformátor i felfogást lég világosabban igazolja a protes
táns ortodoxia teológiája, amely éppen a reformátorok tanítását 
igyekezett kodifikálni és mi sem biztosabb, mint az, bogi" álláspont
jukat mindenütt inkább kiélezni, mint enyhíteni, vagy megmásítani 
akarta. Erre mutat az ortodoxia ama pozitív buzgólkodása, hogy a 
reformátorok passzív felfogását a külmissziót illetőleg határozott 
tiltakozássá élezze ki. Azt a nézetet, hogy az apostoli küldetés lezárta 
után külmisszióra nincs szükség, J. Gerhard például azzal igyekszik 
valóságos tiltássá tenni, hogy kardoskodik a tatárok, indiaiak, egyip
tomiak, kínaiak, sőt még az ősi peruiak és mexikóiak keresztyén 
volta mellett is.

2. A  protestáns teológiában a kühnissziói felelősséget is, mint 
a belmisszióit, a pietizmus ébresztette fel. Igaz, hogy a pietizmus 
külinisszióját sokan vádolják elméleti képzetlenséggel és tény, hogy 
minden elmélet felett a gyakorlati külmisszióban végzett korszak- 
alkotó munkát, azonban mégis teológiai jelentősége van annak, hogy 
Francke határozottan rámutatott, a küldetés és á munka bibliai 
alapjaira. Zinzendorf sem az elméletben nagy, de a misszionáriusok
nak adott utasításaiban határozott alapelvek emelkednek ki, főkép
pen az, hogy a külmisszió kizárólag Jézus Krisztus hirdetése és pedig 
az egyes egyéni lelkek számára. E bizonyságtevő szolgálat kizárja 
a vallásokkal való meddő vitákat, de kizárja a megalkuvásokat és a 
féleredményekkel való megelégedést is, melynek következménye egy 
szinkretisztikus, fertőzött kereszt vén,ség volna. Ha ehhez hozzávesszük 
azt, hogy Zilizem! orf a bizonyságtevés tisztaságát védendő, a politi
kát és a- kereskedelmet misszionáriusainak eltiltotta, kimondhatjuk, 
hogy a pietizmus a külmisszió teológiailag tisztázandó lényegének 
mindenesetre néhány alapvető vonását látta meg és érvényesítette. 
Már az is, hogy a pietista misszionáriusok gyülekezeti közösség ki
küldöttei és képviselői voltak, a maga töredékes formájában is beszé
desen utal az Egyház mandátumára, mely teológiailag a legfonto
sabb tényező a külmisszióban.

A racionalizmus nem csali gyakorlatban vetette vissza a külmisszió 
lendülő munkáját, de teológiailag valóságos gyilkosa annak, mivel 
szerinte teljesen felesleges, sőt megzavaró volna a keresztyén tanok
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hirdetése más vallások körében, melyeknek csak formái, képzetei és 
tradíciói mások, de észszerű lényegük azonos a keresztyénségével.

3. A teológiai, közelebbről a gyakorlati teológiai tudomány 
rendszerében először Pr. Schleiermacher jelölt ki helyet a külmisszió 
elméletének. Jellemző az ő felfogására az, hogy a külmissziőban 
tartalmilag és módszerileg nem lát sajátos tevékenységet. Szerinte 
a keresztyénség természetes expanzív ereje az, mely az  Egyház hatá
rait kiterjeszti és misszióivá ez az erő éppen akkor és azáltal lesz, 
mikor a határokon gyűl és tömörödik össze. Az Egyházat, mint 
mandaláriust, nem látja biblikus értelemben, mert nem hisz jelen
létében és erejében ott, ahol egyes kiküldöttjei munkálnak. Ezt 
hiábavaló erőfeszítésnek tartja és inkább bízik a pogányok közé tele
píteti keresztyén kolóniák természetes besugárzó hatásában.

K. Graul a missziót tudományos kritika tárgyává teszi. Jelentő
sége abban van, hogy elkülöníti minden világi tudománytól, melytől 
esetleges ismeretcsoportokat nyer a maga munkájának részleteire 
nézve (orvostudomány, természettudomány, pedagógia, vallástörténet, 
stb.) és kimutat ja elsődleges, tisztán vallási jellegét.

Botke, akit Schleiermaeher kultúrkeresztyénsége és a gyarmat- 
politika kultűrmissziója ihletett, a keresztyénség terjesztésében meg
osztandó feladatot lát a térítő Egyház és a civilizáló, kultúráló 
állam között. A  két tényező összeműködésének tengelye az erkölcsi 
érték, melyben ö a külmisszió voltaképpeni lényegét látja.

E. Chr. Achelis, akit a. gyakorlati teológiai tudomány atyjának 
tartanak, abban a tekintetben helyes korrekciót visz végbe a schleier- 
maclieri teológia követőivel szemben, hogy a külmissziót a kultúr- 
filozófiai és kultúrpolitikai megítélések köréből visszahelyezi a Szent- 
írás alapjára s indokát, fogalmát bibliai forrásból igyekszik tisz
tázni. Igaz, hogy érvelése inkább históriai, mint dogmatikai, a kül
misszió igazolását ótestament-umi gyökereiben látja s jogosultságát 
a bizonyságtevés keresztyéni motívumában mutatja fel. Ez az oka 
annak, hogy magával a missziói paranccsal szemben negatív állás
pontra helyezkedik, attól, mint csak az apostolokra vonatkozótól, 
a, külmissziót elválasztja és megkülönbözteti, amivel éltető gyökeré
től, valódi értelmétől fosztja meg.

4. Ezek után a kísérletek irtán a külmisszió teológiai értelmezé
sének tulajdonképpeni megalapozójául G. Warneck-cX kell tekinte
nünk, aki Németországban a missziótudomúny első professzora volt 
a hallei egyetemen. Főműve: Evangelische Missionslehre. Warneck 
a külmisszió valamennyi problémáját és egész kérdéskomplexumát
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egységes tanrendszerbe dolgozta bele, és pedig mindenütt Isten Igé
jében  keresve és tárva íel azoknak értelmét. Alapgondolata az, hogy 
a külmisszió Krisztus földön megkezdett müvének továbbépítése a 
misszionáriusok munkája által és lényegében a kérészig ínség ter
jesztése a Ibid végső határáig, ’̂elfogásunk {szerint ez a gondolat 
nem felel meg az Ige kijelentésének. Krisztus müvét egy időben és 
térben kiépítendő, tehát történeti-emberi alkotásnak látja, ami telje
sen ellenkezik a Megváltó „elvégeztetett“  prófétai, főpapi és királyi 
kenetének isteni betöltésével. Ezért van, hogy Warneck „die Mission 
in den Beden Jesu“ -ról beszél, tehát ff. krisztusi tanítás továbbplán- 
tálása lebeg előtte a külmisszió célja és feladata gyanánt. Nem vette 
figyelembe, hogy Krisztus az apostolokat és utánuk minden küldött
jét az ő „tanúiul“  rendelte a föld végső határáig (Ap, Csel. 1. r. 
8. v.), teliát személyiségéről, jelenlétéről, hatalmáról tanúskodó 
bizonyságievőkül és nem müvének folytatóiul és tanításának tovább- 
adóiul. Warneck művében éppen ennek következtében nem emelke
dik ki a Szentlélek Isten cselekvő alanyisága, vezérsége és a kiilmisz- 
sziónak Krisztus testében, az Egyházban gyökerező volta. Mindazon
által el kell ismernünk, hogy munkája, valamint missziótörténeti 
müve és egyéb írásai a külmisszió igen sok kérdésében ma is a leg
értékesebb útmutatással szolgálnak.

A  külmisszió közelmúltbeli és jelenlegi teológiai orientációjában 
kiemelkedő szerepet visz két amerikai: S. Zwemer és Jones Stanley. 
Az előbbi a mohamedán misszió szellemi vezére és kiváló folyóirata, 
a The Moslim World a külmisszió evangéliumi és tudományos meg
alapozásában korszakalkotó, az utóbbi az indiai misszió nagy szak
értője s „Krisztus India országútján“ c. szép műve magyarul is meg
jelent 1931-beH. Mindketten azt az irányt képviselik, mely Krisztust 
a „keresstyénség“  elé helyezi a külmisszióban s nem a keresztyénség- 
nek, mint tradíciónak, alakulatnak, tannak és főleg fehér ember
típusnak, hanem magának Krisztusnak, az isteni személyiségnek 
közvetlen tanúsítását akarja nyújtani. Ezzel függ össze az a neve
zetes módszeri elv, hogy meg kell becsülni a misszionálandó nép sajá
tos egyéniségét és az indiainak indiai Krisztust, vagyis Krisztust az 
ő módján és útján kell hirdetni,

A német teológiában J. Itichter neve jelent nagy értéket a kül
misszió modern értelmezésében. Iiiehter a berlini egyetemen a misz- 
szió tanára. Evangélistáié IVIissionskunde, Das Ileidentiun, ais 
Missíonsprobletn, Das Bucii dér deutsehen Weltmission és több más 
müveiben továbbfejlesztette Warneck tanát és széles kitekintést adott
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a ldilmisszió munkamezejére, módszeri problémáira, főleg gyakor
lati irányban.

E. Pfennigsdorf Praktische Theologie-jében a ktilmisszió erő
teljes és különös hangsúlyt kap. azzal a megindokolással, hogy maga 
a teológia is az Egyház missziói akaratának köszönheti létét s a kül- 
missziói szellem megléte az Egyház élő voltának mérője.

Az a döntő meglátás, hogy a misszió és így a külmisszió prob
lémája azonos az Egyház problémájával, csak a legújabb teológiában 
vált uralkodóvá. K. Barth fejtette ki ezt Die Theologie u. die Mission 
in dér Gegemvart c. fejtegetésében, utána K. Uart tust cin állapította 
meg „Die Mission, als theologisek.es Problem“ c. tanulmányában 
(1933). Ez a felfogás azt vallja, hogy Isten az Egyház közösségéhen 
iktat be minket az Ige hatalmába s ezt az imperiumot, országot építi 
a mi engedelmes szolgálatunk által a. föld végső határáig, a Krisztus 
mennybemenetele és visszajövetele által határolt időben. A külmisszió 
ebben a látásban magának az Egyháznak, lényegéből folyó s azzal 
teljes azonosságban és egységben munkáló tevékenysége, nem valami 
külön, függelék-munkája, melyet esetleg mellőzhet is. Maga Isten 
küldi és vezérli az Egyházat erre a misszióra, mint titkainak sáfárát, 
s az Egyház a benne kegyelmet nyert és engedelmes tagok által, mint 
eszközökkel, teljesíti sáfári tisztét a missziói igehirdetés által, Isten 
Országának megvalósítására az egész földön. Kétségtelen, hogy a kül
misszió a protestáns teológiában ezek által az evangéliumi és egy
házi meglátások által jutott el valódi értelmezésének legalább a kü
szöbéig.

Bizonyára még sok szolgálat és küzdelem kell ahhoz, hogy a kül
misszió egyházi köteleztetése valóban egyházi közmeggyőződéssé 
legyen, például a mi magyar református egyházi életünkben is, de 
örömmel kell üdvözölnünk a jobb megértés és ébredő öntudatosság 
első jeleit is, mint biztatást a jövőre. A  teológiának pedig, mint a hit 
őrállójának az Egyházban, az a sürgős kötelessége, hogy az egyházi 
közösség lelkiismerete elé állítsa Krisztus külmissziói parancsának 
tovább el nem hanyagolható, mert ítélettel teljes szózatát.



MÁSODIK FEJEZET

A  KÜLMISSZIÓ MUNKÁJA

1- Míg a protestáns ortodoxia teológiailag és egyházilag a kül- 
misszióval szemben tagadó állásponton volt, addig e korban is már 
megihlette Isten Lelke egyesek szívét, hogy a kíilmissziói felelősséget 
átérezzék és a munkát megkezdjék. Ezek között elsőnek említhetjük 
Justinian Weltz-et, aki mind írásban és szóban, mind Holland-Guya- 
nában kezdett munkája és mártír-halála, által nagy példaadója, és 
ihletője lett az utána következő missziós nemzedéknek. Egy másik 
kezdeményező a lübeeki P. Ileüing, aki 1634-től három évtizeden át 
folytatott missziói munkát Abesszíniában és mohamedán beduinok 
kezétől szenvedett mártírhalált. Ileiling párizsi jogász és Hugo 
Grotius tanítványa volt, aki több más hallgatójában is felébresztette 
a missziói buzgalmat.

A pietizmust illeti a külmis.szió történetében az igazi ébresztő 
és megalapozó Isten szerint való dicsősége. Spener volt az, aki az 
egyetemes keresztyénség, az Egyház kötelezettségeként hirdette ezt. a 
munkát. Francke-1, akinek örökre maradandó osztályrésze van a leül
ni isszió megalapozásában, mégsem ő, hanem elsősorban Leibnitz, a 
lángelméjű filozófus nyerte meg Krisztus világügye szolgálatának. 
Francke tanítványa. N. Zinzendorf (1695— 1760), áld a hermhuti 
gyülekezet által az első nagy kollektív kíilmissziói tevékenységet vitte 
végbe. Haláláig, két évtized alatt, 66 hermhuti laikus misszionáriust 
oktatott és küldött k i : a szamojédek, lappok, perzsák, kínaiak, in
diaiak, ceyloniak, továbbá a törökországi, oláhországi, kaukázusi és 
egyiptomi mohamedánok közé. A  hermhuti misszionáriusok szánra, a 
X V III. század végéig 226-ra emelkedett. A pietizmus indítottjai 
J. Egede, aki Grönland szigetén az eszkimók, továbbá a lappok között 
missziónál! és S. Schultz, az első kiváló zsidó-misszionárius.

Már a XV II. század folyamán nagy uralkodók és államférfiak 
lelkét foglalkoztatta a külmisszió gondolata s tervek, kísérletek szü
lettek ebből, melyek csak később váltak ugyan tettekké, de eredetüket
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tőlük nyellek. Ilyenek voltak a holland Usselinx gyarmat politikus, 
a nagy svéd király Gustav Adolf és az államférfi Oxenstierna, to
vábbá 0. Cromwell, az angol Lord Protector és IV. Frigyes dán 
király.

Az angol és skót külmissziói tevékenység szintén a X V II. század 
első negyedében kezdődik, az Amerikába vándorolt puritánusok 
révén, kiknek kolóniájával kapcsolatban működött és pedig nagy ered
ménnyel az indiánok első misszionáriusa, J. Eliot.

A X V III. század végére ezek és más szétszórt kezdeményezések 
annyira előkészítették a külmisszió talaját, hogy megindult- a missziói 
társulatok alakulása és munkábaállása. Először az angol társulatok 
alakulnak ki, főleg a Wesley és Wbitefield ébresztő evangélizációja 
nyomán, velük szinte egyidejűleg keletkezik az első holland társulat 
és kevéssel később megindulnak az amerikaiak. Ma kb. 380 külmissziói 
társulat működik és az egész munka túlnyomó többsége társulati ke
zekben, társulati irányítás és áldozatosság mellett folyik. Kifejezet
ten az Egyház élettevékenysége és sáfárságaként csak a skót reformá
tus külmisszió, néhány amerikai vállalkozás és az erdélyi református 
külmissziói megindulás működnek. Azonban egyre határozottabban 
hitvattásos, egyházi, felekezeti jelleget vesznek fel a társulati kiil- 
missziók is, különösen a világháború után.

A legfontosabb külmissziói társulatok, illetve egyházi munkák 
a következők:

Az angol és skót külmisszió első társulati tényezője volt- az 1792- 
ben alakult Baptista társulat, melynek legnagyobb misszionáriusa 
W. Carey. Második .a pietisztikus szellemű London Missionary So- 
ciety, 1795. Utána, 1796-ban jött létre a két skót református egyházi 
alakulat: a Glasgow 31. S. és a Seottish M. S. A középkori egyházi 
ideál szolgálatában kezdte működését a, Church M. 8. London, 1799.

A  többiek mind a X IX . században létesültek és pedig 1814-ben 
a methodista Wesleyan M. S., 1841-ben a Selwyn által alapított áfeírr- 
nesian Mission ás az Edinburgh Medical M. S. A patagóniai misszió 
céljára alakult 1844-ben a South American 31. S. Az angliai és 
írországi presbiteriánus Egyházak, valamint a walesi református- 
methodista Egyház 1840— 1847 között kezdették meg külmissziói 
munkájukat. 1859-ben alakult meg az Universities’ Mmion to Central 
Af-rica, a nagy misszionárius Livingstone kezdeményezésére, kinek 
munkája ezenkívül a London Medical Mission AssociationAxez is 
kapcsolódik. Egy másik kiváló misszionárius, lludson Taylor alapí
totta 1865-ben a China Inland 31.-t.
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Amerikában 1810-ben létesült; az első külmissziói szövetség. Az 
egyes Egyházak közül a baptista 1814-ben, a methodista 1819-ben. és 
1845-ben, az episcopálista 1820-ban, a presbiteriánus 1837-ben alapí
tottak társulatokat. Ezeken kívül több mint hatvan kisebb-nagyobh 
társulat működik, melyek közül ki kell emelnünk a J. Mott és
K. Wilder által alapított, illetve vezetett Student Yolunteer Missio- 
nary Vnion-t.

A  német külmissziói társulatok közül megemlítjük a berlinit 
(1824), a rajnait (Barmen, 1828), a bremeni északnémetet (1836), 
a leipzigit (1844), a hermannsburgit (1849), a schleswig-holsteinit 
(1872). A  gyülekezeti misszió nagy elő harcosa, Oossner, 1836-ban 
külön külmissziói társulatot alapított, a díakonia kiváló vezéralakja, 
IV. Löhe pedig a Newndettelsauer M. G.-ot hozta létre.

1884-ben alakult meg az Allgemeine Ev. Missionsverein. A  Chína 
Inland Mission német ágának HcbemeUi intézetében nyert kiképzést 
és kiküldetést Molnár Mária magyar református misszionáriusnő.

Svájc három francia társulatát említve, emeljük ki a német 
Basler MissionsgeseUschaft (1815) nagyjelentőségű nevét és mun
káját. Ez az egyesület és intézmény ma a külmissziónak teológiailag 
és gyakorlatilag egyaránt az egyik legkiválóbb tényezője. Világhírű 
lapja az 1816-ban alapított Evangelisches Missionsmagazin.

Hollandiában öt jelentősebb külmissziói társulat keletkezett az 
1797., 1847., 1858. és 1859. években.

A  francia protestantizmus nagyhírű és kitűnő külmissziói tár
sulata, a Société des missions évangéliqms, Párizs, 1824.

Dániában 1821-ben, Norvégiában 1842-ben, Svédországban 1835- 
ben, 1845-ben és 1878-ban, Finnországban pedig 1859-ben alakultak 
külmissziói társulatok.

2. A kíilmisszió egyes munkaterületeiről a következőkben, adha
tunk néhány jellemző vonást és adatot:

A  zsidóság körében végzett misszió kezdete a piétiznmslioz kap
csolódik. Francke tanítványa, J. H. Caüenberg alapította meg Hallé
ban, 1728-ban az első zsidó-niisszionóriusképző intézetet, Institutnm 
Judaicum címmel. Innen került ki S. Schultz, a legkiválóbb zskló- 
misszionárius. A X IX . század első felében több angol, német, ska.n- 
dináv és amerikai társulat vette munkába a zsidó-missziót. A  buda
pesti skót misszió 1840-ben létesült. A zsidó-misszió tudományos és 
irodalmi alátámasztására legtöbbet tettek F. Delitzsch és H. L. Strack 
német teológiai professzorok. A zsidóság körében 32 missziói társulat



dolgozik, több mint száz állomáson, négyszáz munkással. A  missziói 
igehirdetést kiegészíti a vasárnapi iskolainevelő- és oktató-, vala
mint a. beteggyógyító- és ápolómunka.

A zsidóság összlélekszámát 13 millióra beesülik. Úgy szétszórt
sága, mint belső vallási ellentétei nagy nehézségeket gördítenek a 
misszió elé. A  IIérzi Tivadar által 1896-ban megindított cionista moz
galom a zsidóság faji öntudatának megerősítésével a misszió szem
pontjából ismét újabb problémákat vetett fel. A munka számbeli 
eredménye a X IX . század folyamán 72 ezer lélekre tehető.

A mohamedánság több mint 200 millió lelket számlál és a Balkán
tól Kínáig terjedő területéül túl újabban különösen Afrikában hódít. 
Figyelemreméltó jelenség, hogy bár eredeti célkitűzésétől, a moha
medán államtól és világuralomtól messzir e cl hányát lőtt s alig 17 szá
zaléka él mohamedán állami fennhatóság alatt, a lelkeket fogvatartó 
ereje nem csökken, hanem expanzi vitásában növekszik, ami arra 
mutat, hogy bizonyos embertípus számára vallásilag igen megfelelő. 
Az első jelentős mohamedán-misszionáriusa a protestantizmusnak 
Henry Martyn volt, aki 1816-ban az Üjtestamentum arab fordí
tását is kiadta s küldetésének vértanúja lett. Utána Pfander Georgiá
ban, Perzsiában ,és Indiában munkálkodott s irodalmikig is tevékeny 
volt. Arábiában 1886-tól kezdve Harpur, K. Falconer és Th. French 
folytattak missziót. A  legkiválóbb mohamedán-misszionárius a mar 
említett 8. Zwmner, aki önfeláldozó egyiptomi munkája mellett nagy- 
jelentőségű irodalmi és propagáló tevékenységet is fejt ki, különösen 
a diákság között. A mohamedán misszió rendkívül nagy nehézségekbe 
ütközik, főleg a megkoresztelkedŐt fenyegető életveszély, általában 
a fanatizmus és a primitív népek felé mélyen leszállított igények 
miatt. Különösen Afrikában az iszlám és a keresztyénig közötti harc 
ma. is nagyon válságos. Az eredményt az északafrikai és keletázsiai 
mintegy 360 protestáns gyülekezet képviseli, 130 ezer taggal.

India a külmisszió egyik legszebb eredményekkel ékeskedő terü
lete. Közel 320 millió lakosából vallásilag a hinduizmus 216 milliót, 
a mohamedánizmus 69 milliót, a buddhizmus 11 és fél milliót, és az 
an int izmus 9 és félmilliót, számlál a magáénak. 120 nyelve és nyelv
járása közül a hindi és a bengáli az uralkodók, a többit kisebb- 
nagvobb töredékek beszélik, de csak húsznak van. egymilliót meg
haladó beszélője. Az indiai népleiket mégis bizonyos egység hatja át, 
melyet a -filozófiai panteizmus, a lélekvándorlás hite és a kasztrend
szer határoznak meg. A külmisszió a faji, illetve a nyelvi akadályokat 
aránylag könnyebben tudja lebírni, a Szentírás egészében vagy részei



ben már 102 indiai nyelvén jelent, meg, azonban hitbeli lég a panteiz- 
mus és a bibi keresztyén felfogását' elhomályosító lélekvándorlás-tan, 
társadalmilag pedig a kasztrendszer és a kasztonkívüllség embertelen 
intézménye rendkívüli gátakat emelnek eléje. Indiában nem az a baj, 
hogy a külmisszióval a vállástalanság áll szemben, lmnem hogy erős, 
de ellentétes vallásosságba ütközik. Az indiai misszió legnagyobb mun
kásának W. Carcu-t tekintjük, aki 1793-tól kezdve négy évtizeden át 
szolgálta Krisztus ügyét Indiában. Kiváló igehirdető, fáradhatatlan 
bibliaíordító, úttörő hinduista tudós és rettenthetetlen közéleti harcos 
volt. Az ő munkájából fakadt az angol világbirodalom indiai meg- 
szervezkedése rendjén a kiilmisszió szabad lehetőségeinek megnyitása. 
Ifivel az indiai misszió nagy mértékben intellektuális feladatok elé 
állíttatott, igen fontos az iskolai és nevelői munkája, melyet főleg 
A. Duff alapozott meg. Az az eredmény, mely külsőleg Ls kifejezhető, 
India óriási tömegeihez mérve is számottevő. Közel nyolcezer gyüle
kezet, két és eyynegyedmillió lélek. Ebhez képest az a személyi és in
tézményes apparátus is, mellyel a kiilmisszió Indiában dolgozik, tisz
teletet és elismerést parancsoló. Munkásainak, a lelkészeiének, taná
roknak, tanítóknak, orvosoknak, szakoktatóknak, diakon iá t végzők
nek száma mintegy hatezer. Ezekhez járul ötvenezer bennszülött 
missziói munkás. Különböző fokú és célú iskoláiban hal százötvenezer 
gyesrmek és ifjú  tanul.

Szcretetintézmémjci között. 154 árvaház, 62 leprás-menedékhely, 
36 intézet a leprások meg nem fertőzött gyermekeinek növelésére, 10 
vak- és néma gyermek-nevelőintézet, 252 kórház és 511 rendelőhely 
végzi a szeretet munkáit. Az indiai keresztyének között igen sok ki
emelkedő személyiség akad, kik közül 'Sadhu Sundar Singh világ
szerte ismeretes. Benne látja az indiai lélek kiábrázolva a krisztusi 
keresztvénség szellemét és életét.

Kína, 437 millió lakosával a külmisszió legnagyobb munkamezeje. 
Sem nyelvileg, sem vallásilag nem egységes, A  Szentírás húsz nyelv- 
változatban szól eddig hozzá. Vallásilag is sokféle, de ebben a tekin
tetben az őstisztelő, racionális és exkluzív kínai lélek a különféle for
mák mögött lényegében egy arccal fordul szembe a kereszt rémséggel. 
A  külmissziót. a legsajátosabb és legnehezebb helyzetek elé állítja 
Kína közismerten bonyolult és zavaros politikai élete. A protestáns 
missziót két angol, Morrison és Milne kezdte meg a 5TX. század ele
jén. Az előbbi a teljes Szent-írást kínai nyelvre fordította. Korszak- 
alkotó az angol Iíudsun Taglór munkája, aki a Ciliim, Inland Mis- 
siout alapította 1865-ben. Az l!K)0-i hoxerlázadás a misszió vér-
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keresztsége lett, ekkor 134 misszionárius és azok 52 gyermeke, vala
mint 25,000 kínai keresztyen szenvedett vértanúságot.

Az 1911-ben megalakult kínai köztársaság keresztyén férfiú, Szun- 
Yat-Szen müve volt. A kínai hadvezérek közül szintén keresztyén 
Fcng tábornok. A kínai intelligencia és a főiskolai diákság körében 
1913-ban mélyreható missziót végzett John R. Moit. A kínai keresz
tyén gyülekezetek száma öt és félezer, a lélekszám nyolcszázezer. 
A munkát 7663 külföldi és 27,133 bennszülött misszionárius végzi. 
A misszió iskoláinak mintegy háromszázezer növendéke van. 24 fő
iskolája és 125 teológiai intézete, továbbá 11 orvosképző intézete van.

Japán 75 millió lakosa nyelvileg egységes és nemzeti vallásuk 
a sintoizmus, lelkileg is egységet teremt közöttük. A protestáns kül- 
misszió csak a X IX . század második felében tudott Japánban gyö
keret verni. Az első gyülekezet 1872-ben alakult meg Jokohamában. 
Azonban ekkor már Japán rátért arra az útra, melyen mai világ- 
nagyságát kiküzdötte, t. i. az európai és amerikai kultúra gyors el
sajátításának és felhasználásának útjára. Egy ilyen tanulmányúiról 
érkezett haza 1875-ben J, Nisima, aki azonban nemcsak a nyugati 
kultúrát akarta, hazája nagyságának eszközévé tenni, hanem ennél 
sokkal nagyobb jóval: Krisztus evangéliumával áthatni. Nisima lett 
a japán keresztyénység egyik vezére és a keresztyén japán egyetem 
megalapítója. Ma a legnagyobb japán keresztyén Toyohiko Kagaura 
(szül. 1888), aki főleg szociális oldalról végzett nagy és önfeláldozó 
munkát Krisztusért népe között, azonban azzal a határozott céllal, 
hogy Japánt evangélizálja. E végből alapította az ,,Isten Országa 
Mozgalmat“ , mely 1929-től kezdve Japán keresztyénéinek számát 
50 százalékkal emelte. Kagaura Japán együk legnagyobb költője és 
regényírója.

A külmissziónak Japánban, sajátos feladat jutott. Nemcsak az 
eredeti pogánysággal kellett megküzdenie, hanem talán még nagyobb 
harc várt reá az európai és amerikai szellem által egyoldalúan be
folyásolt, illetve arra egyoldalúan reagáló japán materialista raciona
lizmussal szemben, a.melyr a X IX . század végén valósággal elborította 
a japán intelligencia életét. A külmissziónak alighanem ez volt az 
egyik legsúlyosabb próbára tétele s ebben a küzdelemben eleinte alul
maradt és elhanyatlott. A fordulatot az orosz-japán háború hozta 
meg, melyben a keresztyének, különösen az ifjúsági egyesületek olyan 
szeretetmunkát végeztek, hogy az tiszteletet szerzett az evangélium 
ügyének. Nagyot lendített a misszión a Keresztyen Diákok Világ
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szövetségének 1907-ben Tokióban tartott konferenciája is. iliudaz- 
által a japán, szellem racionalizmusa, vallási eklekticizrimsa és nem
zeti fanatizmusa a külmissziónak továbbra is állandó nehézsége 
maradt. A  liberalizmus teológiai szelleme érvényesült abban, hogy az 
egyházi jelleg a japánokat kevésbbé érdekli és ragadja meg s ezért 
sokan, akiket az evangélium meghatott és lebilincselt, a maguk egyéni 
életének meggazdagodásán túl nem hajlandók a közösség életformá
jába vinni át az evangéliumot s nem csatlakoznák egyházi, gyüleke
zeti alakulathoz. A  külmisszió eredménye 1350 gyülekezet, 165.000 
lélekkel, mely az utóbbi években Kagaura munkája folytán nagyban 
emelkedik.

Érdekes, hogy ezzel a. számszerűleg nem nagy eredménnyel szem
ben a 17 millió lakosú Koreáéban kétezernél több gyülekezet alakult 
és. közel háromszázezer a lelkek száma bennük. Pedig itt a misszió 
csak 1906-ban indult meg, de a misszionáriusok jelentése szerint az 
apostolok korára emlékeztető, odaadással és lelkességgel. A koreai 
keresztyének hitükért állandó politikai üldözésnek vannak kitéve, 
de ennek dacára, vagy éppen ezért keresztyénségük meszc felülmúlja 
Japán ébredésének méreteit.

Ázsia francia íennhatóságú vagy érdekeltségű területein, Indo- 
Kinában. Sziámbán, a /'h/ippmí-szigeteken a római katolikus misszió 
hódított és a protestáns külmisszió éppen ezért akadályozva is van, 
a több mint tízmillió római katolikussal szemben mindössze 126,000 
evangéliumi keresztyén áll, mintegy hatszáz gyülekezetben.

IIolland-lndiában, továbbá Szv maira, Niasz, Jáva, Bornco, 
Celebesz szigetein a. több mint ötvenmillió maláji közül kb. 36 millió 
mohamedán s ez a körülmény a külmissziónak szinte legyőzhetetlen 
gátat emel. Igen nagyok a nyelvi nehézségek is. Ilólland-índin mi.sz- 
szionálását a X I A', század elején 11 eldríng kezdte meg. 1910-ben 
alakult meg a Holland Gyarmati Államegyház, 280.000 taggal, míg 
a missziói gyülekezetek lélekszámú 238,000. Szumatra nagy misszio
náriusa 1862-ben L, Nommensen, a rajnai missziói társulat küldöttje 
lett, aki a buták keresztyén Egyházat alapította, melynek kb. 200.000 
tagja van. A holland területek összes gyülekezeteinek száma 1228, a 
lélekszám 780.000.

Afrika népessége 120 millió körül mozog. Zömét a fekete ember
faj alkotja, mely két főágból áll: a szndáni és a bantu négerségből. 
Nyelvileg a legtarkább világrész, 514 nyelv és 319 nyelvjárás hasz
nálatos benne. Vallásilag túlnyomóan az ősi animizmus, totemizmus
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és magi a uralkodik Afrika népein, de éppen ezért igen jelentős és a 
keresztyén ségrc nézve veszedelmes ellenfél a mohamedánizmus, mely 
42 millió lelket számlál s főleg Észak-Afrikában van elterjedve, de 
átszövi az egész földrészt is. Az iszlám, éppen úgy, mint a keresztyén- 
ség, céljául tűzte ki az animista pogányság megtérítését s ebben a 
munkájában kerüli a keresztyénné lett területeket. Ez világosan 
mutatja, hogy versenytársnak tekinti magát. Az afrikai külmisszió 
tehát az iszlám megelőzése által érhet el eredményeket. Ebben a ver
senyben az iszlám előnye nem is annyira tömegeiben, mint inkább a 
primitív emberi lélekhez való készséges alkalmazkodásában, kis- 
igényűségében, megalkuvásában van.

A  fekete emberfaj meghódítása Krisztus királysága számára a 
protestáns külmissziónak kezdettől fogva szívügye volt. Az, ami a 
legszentebb törekvésnek is sokáig lerontotta a hitelét, abban a szo
morú tényben rejlett, hogy Krisztust ugyanaz a fehér emberfaj hozta 
Afrikába, amelyik a rabszolgakereskedelem gyalázatát is űzte vele. 
Ez tette bizalmatlanná a fekete embert a fehér misszionáriussal szem
ben, de ez lett forrásává azoknak a mártírszenvedéseknek is, melyeket, 
a misszionáriusok hosszú sorának kellett elhordozniok. A  hit hősies
sége azonban gazdagon gyümölcsözött.

Észak- és Nyugat-Afrikában, Sierra Leone és Libéria földjén 
már maga az éghajlat halálos fenyegetéssel fordult szembe a misz- 
szióval. Húsz év alatt 53 misszionárius lett áldozatává. Szép sikereket 
ért el a külmisszió az Aranyparton, aliol a baseli misszió küldöttje, 
líamseyer és a Eabszolgaparton, ahol a bremeni misszió dolgozott. 
Az egyenlítői Nyugat- Afrikában működött az első néger püspök, 
3amnel Crouither. Kongóban a missziót a mártírok vére növelte, csak 
az egy Oemher-családnak hat tagja szenvedett halált Krisztusért.

Dél-Afrikát már a herrnhutiak munkába vették. Később majd
nem minden nemzet missziói társulata dolgozott itt. A  becsuánák 
között munkálkodott Dávid Livingstone (1818— 1873), akit Afrika 
apostolának neveznek. Livingstone iiosies szolgálatának koronája 
azonban Kelet-Afrika misszionálása volt. Utána A. Mackay ért el 
nagy eredményt Ugandában.

Az afrikai külmisszió eredménye számszerűleg a legnagyobb: 
10.473 gyülekezet, 2,388.000 lélek.

Magának a fekete emberfajnak köréből az afrikai miszión kívül 
is nagy bódítása van Krisztusnak. A rabszolgaság eltörlése, a rab
szolgák felszabadítása után Amerikában a missziói vezetéstől teljesen
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független néger keresztyén gyülekezetek alakultak s ma mintegy 
kilencmillió az amerikai néger keresztyének száma.

Az amerikai néger területek közül külmissziói kezelés alá tar
toznak Kuba, Jamaika, a Kis-Antillák, Trinidad és Tobago. Eze
ken közel 420.000 keresztyén él. Az alaskai, kanadai és Egyesült Álla
mokbeli indiánok Összlélekszáma nem haladja túl a félmilliót, ebből 
mintegy ötvenezer lélek a külmisszio gyümölcse. A  yatagónok között, 
A. Gardiner és Stirling hősies önfeláldozása hozott zsengét a Lélek
nek. Az amerikai külmisszio eredménye 4255 gyülekezet, 865.000 lé
lekkel.

Óceániában és Ausztráliában az alig másfélmilliónyi bennszü
lött között a külmisszio csodálatos munkát végzett és kiváló ered
ményt ért el: 2173 gyülekezetben 320.500 keresztyén lélek él.

A magyar református Egyház kebelében a külmisszio ügye még 
csak most kezd határozottabb körvonalakat ölteni. Régebben közös 
református és evangélikus alakulat, a Magyar Evangéliumi Keresz
tyén Missziói Szövetség, mely 1903-ban alakult, tartotta ébren a misz- 
sziói felelősség érzését. Mindjárt kezdetben megkísérelte misszioná
riusoknak külföldi intézetekben való képeztetését, de a munkába 
egyik se tudott kijutni ezek közül. Ellenben segítette Kunst Irén és 
Pauer Irma misszionáriusnöket, hogy kiküldésük lehetővé legyen. 
A  Szövetség munkáját támogatta a Bethánia Egylet és a Lorántffy 
Zsuzsanna Egyesület, írodalmilag pedig Szabó Aladár a Külmisz- 
sziói Kalauz megírásával, Kecskeméthy István a Kis Tükör e. lap
jával. Misszionáriusaink közül Pauer Inna (mh. 1929) Egyiptom
ban, Kunst Irén (mh. 1934) Kínában, Döbrössy Lajos a bulgáriai 
mohamedánok közt, Molnár Mária Óceániában, Vaséi Matihl vak 
kínai leányok közt, Horváth Gabriella orvosnő Jáva. szigetén, Babos 
Sándor és felesége, Larincz Mária, az erdélyi református egyház
ként'ot. misszionáriusai Mandzsúriában munkálkodtak, illetve mun
kálkodnak. Újabban a külmissziói szövetség Református Missziói 
Szövetséggé alakult s utazótitkáraival a gyülekezetekben szolgálja a 
külmisszio lelki előkészítését és anyagi megalapozását. Több kiad
vány útján is propagálja céljait,

S. Ha a külmisszio fentebb vázolt munkáit és eredményeit össze
sítjük, megá1 lapíthatjuk, hogy a kép Istenben való dicsekcdésre 
méltó. A világmisszió: közel negyvenezer keresztyén gyülekezetét 
hozott létre, melyeknek közösségében nyolc és félmillió lélek hirdeti 
a Megváltó Krisztus dicsőségét. Másodsorban ideszámíthatjuk az ön-
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állósult amerikai néger keresztyénség kilencmillió tagját s ezzel 
együtt tizenhét és félmillióra tehetjük a misszió krisztusi paran
csának jelenleg élő gyümölesőzését. Ezzel szemben a rom. kath. misz- 
szió, Sehmidlin adatai szerint. 12 millió lelket számlál, bár sokkai 
régebben kezdett munkába, sokkal egységesebb szervezettel rendel
kezik és nagyobb az anyagi ereje is. A protestáns külmisszió a. maga 
eredményét tulajdonképpen az utolsó másfél század alatt érte el. 
Ezt az eredményt azonban a számok nem is mérhetik tökéletesen, 
mert az evangélium által megragadott lelkek sokasága bizonyára 
messze felülmúlja a forma, szerint is keresztyénné lett. és statiszti
kailag nyilvántartott lelkeket.

A  külmisszió igazi eredményébe mélyebb bepillantást nyerünk, 
ha tudjuk, hogy az Egyházak és társulatok-kb. harmincezer kiküldött 
munkásával (lelkészek, orvosok, diakónusok, férfiak és nők) szem
ben a bennszülött új keresztyenek közül százötvenkétezer missziói 
munkás szolgálja testvérei között Krisztus ügyét, köztük több mint 
tízezer lelkész, 600 orvos és orvosnő, 5400 ápoló és ápolónő, sokezer 
tanító és nevelő. A  jövendő szempontjából igen fontos a külmisszió 
iskolai munkája. Ezért megemlítjük, hogy 742 óvodájában huszon
hétezer kisgyermeket, 46.580 elemi iskolájában 2 millió százhatvanhat- 
ezer gyermeket, 1512 középiskolájában 122,000 fiút és 55.000 leányt, 
295 ipariskolájában 4859 fiú- és 3829 leánynövendéket, 297 tanító
képzőjében 5244 férfi és 3112 nőjelöltet tanít és nevel. Teológiai fő
iskoláinak és szemin áriumainak száma 461, melyekben 6161 férfi és 
3097 nőhallgató van. 19 orvosképző főiskolájában 663 férfi és 254 nő 
készül fel a gyógyító szeretet gyakorlására, míg az ápolók és ápoló
nők képzését 72 más intézet végzi. Egyéb főiskoláinak száma- 101, 
a hallgatóké pedig huszonháromezer.

A  szeretetintézmények között első helyen állanak a kórházak, 
számuk 858, harmincegy és félezer ággyal, egy év alatt közel négy- 
százezer beteggel, kiket azután, hogy gyógyultan távoztak, a misszió 
munkásai rendszeresen látogatnak. A kórház munkájához csatlako
zik a külső betegek látogatása és kezelése, évi százharmincbétezer eset
tel. Kiegészíti még a munkát a többezer rendelőhely, a speciális gyógy
intézetek, bélpoklosok és más, a viszonyok által létrehozott betegsé
gek szenvedői számára., továbbá a gyógypedagógiai intézetek, árva
házak, menedékhelyek százai.

A külmisszió, az elért nagy eredmények dacára, feladatának 
még csak a kezdeteinél áll. A világ népeinek óriási többsége még nem
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ismeri Krisztust, ehhez képest az új keresztyénség csak egy elenyésző 
csepp a tengerben. Vannak területek, mint Afganisztán, Nepál, 
Bután, Tibet, Indokína, Szibéria egyes részei, melyeket a külmisszió 
még egyáltalán nem vett munkába. A  feladathoz képest nagyon 
kevés a munkás. A  munka maga nélkülözi az egységet és az ebből re
mélhető célszerű beosztást. Mindezek arra figyelmeztetik Krisztus 
Egyházát, hogy az olyan sokáig elhanyagolt kötelességet a hősies és 
áldozatos példák után neki magának kell kezébe vennie az egész vi
lágon.
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A  KÜLMISSZIŐ ALAPKÉRDÉSEI

1. Ajkúimisszió az Egyház egyik tartalmi élettevékenységének, 
a missziónak sajátos megnyilvánulása és gyakorlása. A két legszoro
sabban egymáshoz tartozó és egymástól el nem választható fogalom 
tehát az Egyház és a misszió, illetve a külmisszió. Az Egyház élete 
a külmiszió nélkül nem teljes és nem igazi élet, viszont a külmisszió 
■az Egyház nélkül nem Krisztus parancsának teljesítése és így nem is 
igazi külmisszió. Hogy ezt az alapigazságot tisztán érvényesíthessük 
és minden félreértéstől megvédelmezhessük, úgy az Egyháznak, mint 
a külmissziónak fogalmát vissza kell vezetnünk Isten Igéjére, amely
ből mind a kettő származott.

Az Egyháznak valamennyi tevékenysége között éppen a kül- 
missziói az, amelyet, mihelyt vele hozzák kapcsolatba, azonnal haj
landók korlátozottnak és külsőségesnek fogni fel. Az egyházi kül
misszió e felfogás szerint a maga földi szervezetébe gyüjtené a még 
kívülálló tagokat s munkájának lényege az volna, hogy kész kerete
ket vigyen és állítson fel a megalakulandó új gyülekezet számára.

Viszont az egyházonkívüli külmisszió nem jelenthet egyebet, 
mint egyéni lelkek elszánt vállalkozását a saját egyéni hitük vagy 
elképzelésük szerinti Krisztus szolgálatára a pogányok között. Még 
ennél is önkényesebb felfogás az, hogy a külmisszió emberileg meg
fontolt és kidolgozott tevékenység a keresztyén civilizáció és kultúra 
terjesztésére az állítólag műveletlen nem-keresztyén népek és a vad
emberek boldogítására. Harmadiknak az a sokszor be nem vallott 
törekvés következik, hogy a külmisszió bibliás színezetű és erkölcsi 
álarcú eszköz az üzleti és politikai vállalkozások fedezésére.

A  külmisszió története sok kudarcot mutat fel, de azok mind 
vagy az egyháziasság, vagy az egyháziatlanság helytelen túlzásaiból, 
egyoldalúságaiból származtak:.

Mikor kimondjuk, hogy Egyház nélkül nincs külmisszió, mert a 
külmisszió az Egyház élettevékenysége, akkor előttünk az Apostoli

HARMADIK FEJEZET
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Hitvallás tétele áll: Hiszek egy közönséges keresztyén Anvaszent- 
egyházat. A  külmisszióval kapcsolatosan is a legfontosabb emlékez
nünk Kálvin tanítására, liogv az Egyház a hit tárgya. Ebben a minő
ségében valljuk, hogy mint a missziónak általában, úgy a külmisz- 
sziónak is az Egyház az egyedüli mondat áriusa, sáfára, akihez a 
missziói parancs, a küldetés szól. Az Egyház, mint Küldött, nem 
azonosítható egyetlen fel ékezetével vagy szervezetével sem, hanem 
csakis mint Krisztus teste, mint egyetemes lelki valóság, jöhet tekin
tetbe, melyhez a, Krisztus jelenléte és hatalma van Örökre és kizáró
lag kapcsolva. A  külmissziót egyedül az teszi lehetővé és egyúttal 
kötelezővé, hogy mi hiszünk ennek az Egyháznak Istentől alapított 
és minden emberi akarástól független, diadalmas létezésében. Ezért, 
min denekfelett az á fontos, hogy a misszionáló Egyház lényegével 
jöjjünk tisztába.

Nem szükséges, hogy az Egyházról, mint Küldöttről, magunk 
próbáljunk meg fogalmat alkotni. Hitvallásunk, a Heidelbergi Káté, 
Isten Igéjéből megalkotta ezt s 54-ik kérdését és feleletét méltán 
nevezhetjük mi is a külmissziót folytató Egyház locus classicus-ának.

A protestáns teológia külmissziói gondolatainak vázolásánál em
lítettük azt, hogy a reformátori nemzedék negatív álláspontot fog
lalt el a missziói kötelezettséggel szemben. Bár ez a megállapítás 
in concreto helyénvaló, viszont a Heidelbergi Káté egyházfogalma 
éppen azt mutatja, hogy a következetesen Isten Igéjére épülő hit
vallás ezt a köteleztetést teljes mértékben magában foglalja., sőt an
nak felülmúlhatatlan tökéletességű kifejezést is adott az Egyházról 
szóló tanításában. A Heidelbergi Káté egyház fogai ma ugyanis, mint 
tiszta hitfogalom, a missziónak sem térbeli, sem időbeli, sem semmi
féle emberi korlátozottságát meg nem tűri, hanem ellenkezőleg, azt. 
„a világ kezdetétől a világ végezetéig“  és „az egész emberi nemzet
ségből“  folyó kiválasztásnak- vallja. Az Egyház, mint Isten Fiának 
sereggyiijtése, az örök életre elválasztattaknak egyesítése az igaz hit
ben, azoknak oltalmazása és megtartása és sem a toborzó igehirdetés
nek, sem a bizonyságtevő Szentiéleknek nem lehetnek földi, emberi 
korlátái a Krisztus seregébe való betagolás munkájában. Ezt a mun
kát az egyén oldaláról nézve, a. hit szeme előtt szintén nem lehetnek 
függönyök, melyek eltakarják a térben és időben bárhol és bármikor 
előálló új és új lelkek seregét, akik egyenként teszik meg a boldog 
vallomást: „hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok 
és mindörökké az maradok“ . Az Egyház éppen azt munkálja a kül- 
misszió által, hogy ez a bizonyságtétel a föld végső határáig felhőn-



3 5 9

gozzék Krisztus tanúinak ajakén. Helyesen mondja tehát Imre La
jos: ,,A missziói parancs az Ige hirdetésére kötelez, a parancs az 
Isten Egyházának adatott, a Krisztus megváltottainak, akiket Krisz
tus a maga Egyházába?) foglalt össze. A missziót csak úgy lehet tel
jesíteni, ha tudjuk, hogy van Egyház, melybe Isten Fia gyűjti a 
maga seregét s a sereg kiválasztott tagjaihoz kell elvinni a sereg
gyűjtő Ur üzenetét és harcra hívó szavát. Ha nem hinnénk, hogy 
ez az Űr, az Ö Egyházának Feje és.Királya győzni akar az Ő Egy
háza által a világon s igéjét hirdettetni akarja, ha nem hinnénk, hogy 
az ő uralmának be kell teljesednie és mindenkinek, akit Ő hívott, 
meg kell Őt ismernie s végül, ha nem hinnénk, hogy ez meg is lesz, 
hogy meg fog jelenni dicsőségben, akkor nem lehetne hirdetni a 
misszió Igéjét“ . (Egyházunk és a misszió. UH a külmisszió? c. gyűj
teményben. Kolozsvár. 1930.)

A Krisztus közönséges, azaz lelki Egyházába vetett ezen élő hit 
tehát a külmissziónak, mint egyházi élettevékenységnek egyedüli 
megismerési alapja és gyakorlásának lehetővé tevője.

A  külmisszió történetében, mint említettük, a társulatok mun
kája túlhaladja az intézményesen egyházi missziók munkáját s a leg
kiválóbb misszionáriusok egész serege társulati és nem kifejezetten 
egyházi megbízás alapján dolgozott.

Ez a körülmény a külmisszió egyházi mivoltára nézve két szem
pontból is komoly figyelmeztetést jelent. Először is arra figyelmeztet, 
hogy a külmisszió minden igazi, vagyis Krisztustól küldött munkása 
benne volt és benne van a Krisztus lelki testének közösségében s 
élete és munkája bizonyította, hogy nem a maga emberi kezdeményezé
sére és ambíciójából adta oda clet-ét Uráért, hanem mint a tanuk sere
gének, az igazi Egyháznak tagja. Másodszor pedig figyelmeztet arra, 
hogy az ilyen misszionáriusokat Isten élő intelem gyanánt állította 
az egyházi közösségek elé, hogy az általuk előkészített mezőn most 
már annál nagyobb bűnbánattal, felelősséggel és odaadással maguk 
álljanak be az Ur aratásába.

Az Egyház egyetemes, azaz minden lélekre kiterjedő mandátu
mába vetett hit a külmisszióra nézve azért, az egyetlen létalap, mert 
csak ez a hitbeli öntudatosság emelheti fel a külmissziót a maga igazi 
szférájába: az eschatológikus horizontba. A  szép és lelkesítő egyéni 
romantika mindig gyökértelen és gyümölestelen marad, az etikai, 
kulturális, szociális, nemzeti törekvések pedig a külmissziót meg
fosztják emberfeletti mandátumától és végre is keserű kiábrándu
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lásra vezetnek a „gyámolított“  népek lelkében, ami a pusztán emberi 
vállalkozásoknak szükségszerű velejárója.

Az Egvliáz külmissziójának egyedüli belső indítéka az Ür vissza- 
jövetelébe vetett hit, |a „nagy jövendő“  hite, mely látja az emberileg 
láthatatlant és abban a sürgető tudatban dolgozik, hogy mandátu
mát vissza kell adnia Küldőjének kezébe, mikor az visszaérkezik. 
A  külmisszió számára tehát Isten Országa nem valamely földi közös
ség, hanem a mennyből alászállaadó Város, amely elkészíttetett ás 
minden pillanattal közelebb jön, megérkezésével véget vetvén „ennek 
a világnak“  és az abban való muri ka minden lehetőségének. Az Egy
ház, mint sáfár, munkálkodva várja az ő Urát, Krisztust, hogy szá
mot adjon arról, amit az ő képében cselekedett.

A  megbízatásnak ebben az időre szóló, mert a mennybemenetel 
és a visszajÖvetel közé eső alkalmában megy az Egyház Krisztus 
követségében a telkekhez, a föld végső határáig. De éppen az a fon
tos, hogy nem ó maga megy, mint látható intézmény, hanem Krisz
tus megy benne, mint testében, melyet élő tanúinak serege alkot. 
A missziói igehirdetésben az Egyház nem önmagát propagálja, hanem 
az ő lelkét, Krisztust jeleníti meg’, teszi hatóvá, nem a maga földi 
szervezetének gyűjt tagokat, hanem tagokat állít Krisztus testének, 
hogy Őt tanúsítsák tovább, semmiképpen sem a külmissziónak vissza
ható áldásaiért dolgozik, hogy magát akár külső létszámban, akár 
belső erőkben meggyarapítsa, hanem csakis azért, hogy tanítvá
nyokká tegyen minden népeket, hogy megtartsák mindazt, amit ő  
parancsolt. Helyesen és jogosan beszélünk a külmisszió áldásairól a 
misszionáló Egyház életében, mert ezek az áldások megvannak és 
bekövetkeznek, de nem mint a külmisszió céljai és bére, hanem mint 
Isten ingyen való kegyelmi ajándékai, egyedül az ő  dicsőségére.

Az eschatológikus jelleg mellett az egyházi külmissziónak másik 
karakterjegyét a pjredestináció hite adja meg. Az Istennek Krisz
tusban való örök elválasztása kizárólag az Egyházban ölt testet, 
vagyis az Egyház azonos, az elválasztottak seregével, közösségével, 
minden tér és időbeli korlátozottság felett. A misszió ebből a szem
pontból az a szolgálat, mely az örök dekrétumot személyileg a hit 
öntudatába hozza, ráébreszti és megbizonyosítja a lelket az ő kivá
lasztottsága felöl. Mikor ezzel az embert, akár Kínában, akár Pata- 
góniában az Egyház tagjává teszi, nem tett egyebet, minthogy öröktől 
fogva már tagját tette magáévá, személyileg öntudatos módon. Akár- 
hova megy teliát az Egyház és akárhány léleknek hirdet is igét a 
föld kerekségén, csak azokhoz küldetett és csak azok fognak hall-
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íratni rá és engedni neki, akik már az övéi,, öröktől fogva. Nemcsak 
a misszionáriusok választottak, hívottal;, és küldöttek, hanem a misz- 
szionálandók is. A  külmisszió neve tehát ne tévesszen meg minket 
abban a tekintetben, mintha e munkában az Egyház elhagyná saját 
határait, kilépne önmagából és idegenben próbálná elplántálni az 
evangéliumot. Külsőnek ezt a missziót esak abban a gyakorlati érte
lemben nevezhetjük, hogy, megkülönböztetvén a pásztori és gyüle
kezeti misszió sajátos mandátumától, a még meg nem kereszteltekre, 
Krisztus felöl meg nem tanítottakra vonatkoztatjuk, de azzal a vilá
gos tudattal, hogy az Egyház ebben a munkájában is télül marad 
a kiválasztottak lelki körén és a külmisszióban is a saját testében 
missziónál. Erre a döntő igazságra világít reá az Ige, mikor arról 
tudat minket, hogy amint Jézus Tirus és Sidon, azaz a pogányok 
vidékeire téré, „íme“  egy asszony jőve ki abból a tartományból és 
kiált vala néki: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Máté ev. 
15. r. 21— 22. v.) iScm Jézus, sem az asszony nem véletlenül térnek 
útjukra és találkoznak, hanem az isteni Kegyelem keresi fel öröktől 
fogva választott gyermekét és a kiválasztott keresi és találja meg, 
kegyetlen harc és megaláztatás árán, de hitből, az Ő öröktől fogva 
tudatlanul ismert Megváltóját. Ez az igazság a külmisszióra nézve 
valóban döntő. Eldönti először is azt, hogy tényleg csak az E gyház 
misszión ál hat. mert mint öntudatosan hívő tagok közössége, ő az a 
választott, aki még öntudatlan választott tagjaihoz mehet és saját 
zsibbadtan alvó tagjait teszi testének élő, szerves tagjaivá, belekap
csolván őket Krisztus vérének keringésébe. De ezzel együtt eldönti 
azt is, hogy a missziónak belső, lelki határai vannak, melyek min
den emberi nagyotakarás, ielkesiilés, kiterjesztés, erőfeszítés elé örök 
tilalmat állítanak s kiveszik a munkát az emberi tervszabás és meg
ítélés gőgje alól, mert nem mi térítünk és nem azokat, akiket akarunk, 
hanem az általunk hirdetett Igének engednek azok és csakis azok, 
akiknek Isten megadja ezt az engedelmességet, kegyelemből, hit által, 
örök elválasztása szerint. Minden egyháziatlan külmisszió szükség
szerűen esik teli át bele az önhittség és emberi böleseség tőrébe és 
egyúttal céltalanná is válik, mert a külmissziónak az elválasztottak 
körén, azaz az Egyházon kívül eső célja nincs.

A  külmisszió, mint az Egyház élettevékenysége, továbbmenve, 
az előbbiekből következőleg nem öncélú munka. Azaz nem a pogá- 
nyokért folyik, hanem Krisztusért, az 5 lelki testében. Amint a gyü
lekezeti misszió körében rámutattunk arra, hogy a szeretetmunkás- 
ság célja nem az az ember, akiéit dolgozunk, akin segítünk, vagyis.
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hogy nem ö a szeretetreméltó, hanem egyedül Krisztus, úgy a Írül- 
misszióban is hangsúlyoznunk kell, hogy az emberre irányított sze
retet öncsalás, vagy csalás, a pogányban sincs semmi szeretetreméltó 
önmagában. A  közvélemény, bár hamis indokból, de helyes úton jár, 
mikor érthetetlennek találja, a misszionáriusok önfeláldozó szeretetét 
a pápuák, vagy az indiai páriák iránt. Nem mintha ezek az európai 
emberrel szemben volnának kevésbbé szeretetreméltók, hanem mert 
vele együtt nyomorult bűnösök. A misszionárius szeretete nem a 
pápua emberi mivoltára irányul. Az embert akárhol csak az az egy 
teszi nem méltóvá, hanem rászorulttá és alkalmassá a szolgáló szere- 
tetre, hogy rajta, benne és általa felragyoghatnak Krisztus vonásai 
a világban, meg jelenhetik az egyedül szeretetreméltó, maga a Sze
retet. Ez is mutatja, hogy egyedül az Egyház, mint ennek a Szere
tetnek orgánuma, élő kövekből épült temploma, lelki fegyverzetbe 
öltöztetett vitéze, tehet eleget a misszió parancsának, mert csak az 
ő közössége képes kizárni a romantikus és szentimentális, egyben 
emberi és múlandó indulatokat a külmisszióból, melyek az egyéni 
vállalkozások végbevivőit és bámulóit élt ölt ik.

Az Egyház ldilmissziói mandátuma tehát azt jelenti, hogy amint 
J. Matt kifejezi „A  keresztyén missziók döntő órája“  című mester
művében: Krisztus megismertetése az emberekkel elejétől végéig em
berfeletti ügy. Az Egyház a Mindenható Isten határtalan erőit hasz
nálja fel ebben a munkában s az a kötelessége, hogy ezt megtanulja. 
A kedvező helyzet, a keresztyén országok ereje, a missziói társulatok 
nagy száma, a módszerek változatossága, a szervezet munkaképes
sége, a munkások serege, a pénz, a  propaganda, mind csak akkor 
érnek valamit, ha őket az élő Isten tartja birtokában, kormányozza 
és használja. Mielőtt az evangélium hírnökei megérkeznének vala
hova, ahol a munka azután sikert mutat, Isten járt előttük és ő készí
tette elő a lelkeket az Ige befogadására. Mindez .az Egyházban vilá
gos és ismeretes, mert az Egyház azzal a tudattal hirdeti az Igét., 
hogy Isten Lelke az egyetlen, aki képes a lelkekben bűntudatot éb
reszteni. A  megtérés egyedül az 0  müve. Krisztusi jellemeket nem a 
misszionáriusok példája, hanem a rajtuk át. is munkáló és „minde
neket, magához vonzó“ Krisztus maga alkot egyedül. Az Egyház hit
beli ténye helyezi egyedül helyes világításba a. külmisszió eredmé
nyeit is. Ez talán ellenmondásnak látszik. Hiszen éppen azért, mert 
isten maga végzi a munkát az Egyház által, kellene sokkal nagyobb 
látható eredményeket felmutatnia a külmissziónak. Nem vall-e na
gyon is emberi képességekre az a tény, hogy a külmisszió az embe



riségnek alig századrészét tudta érinteni? Ez nagy eredmény, ha 
emberi műnek látjuk, de Isten hatalmához mérve kiábrándító. Ezzel 
a tipikusan emberi gondolattal szemben az Egyház azt a hitbeli 
látást képviseli, hogy „sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a 
választottak“ és hogy „ismeri az Űr az övéit“ . Végre rá kell mutat
nunk arra, hogy a külmisszióban, az előbbiek feltétele alatt, az Egy
háznak az anyai, szülői mivolta lép előtérbe. Gondoljunk arra, hogy 
egy anya gyermekei, akik az ő véréből és testéből valók, mind új és 
külön egyéniségek, életek lesznek, de mégsem idegenek, mert az anya 
lényében már születésük előtt megvoltak, mint ígéretek, lehetőségek. 
Gondoljunk továbbá arra, hogy az anya nem szülhetne gyermekeket 
az apa élettámasztó funkciója nélkül. Így fogantainak a Szent Lélek 
által az Anyaszentegyház méhében az új, missziói gyülekezetek, me
lyek idővel önállókká válhatnak, de tőle idegenekké soha, mert ígé
retük és lehetőségük öröktől fogva benne élt. Bennük az Anyaszent
egyház önmagát valósítja meg- és éli tovább, mint szülötteiben, noha. 
sajátos módon. A  külmissziót nevezik „plantatio Ecclesiae“ -nek is, 
de ez a név csak akitor találó, ha úgy fogjuk fel, mint az anya életé
nek továbbplántálását gyermekeiben, tehát a képet nem térbelüeg, 
hanem lelkileg értelmezzük. Nevezhetjük a külmissziót az Egyház 
maga-megismétlésének is, amikor viszont az idő és térbeli szempon
tok jutnak érvényre. Mindezekkel a nevekkel az Egyház anyaságá
nak azt a sajátos funkcióját jelezzük, mely a kiilmissziói tevékeny
ség lényegét teszi. Ez abban áll, hogy az Egyház külső önfenntartó 
és belső tartalmi tevékenységei, melyekkel a maga közösségét meg
tartja és élteti, a külmisszióban, vagyis az új gyülekezetben átérté
kelt és módosult szerephez jutnak. Ennek az átértékelésnek és módo
sulásnak pedagógiai jellege van, mely így a missziói gyülekezetben 
minden tevékenység meghatározója lesz. íg y  elsősorban az igehirde
tésé, amely a külmisszióban saját formát vesz fel, a missziói ige
hirdetését. Az Egyház tevékenységei közül a külső Önfenntartók, 
vagyis a kormányzás, adminisztráció, hivatalok és intézmények, me
lyekben sokan az egyháziasság lényegét látják, a missziói gyüleke
zetben a legkmésbbé képezik a plantáció tárgyát, ami a formájukat 
illeti. Ebben a tekintetben a „leány“ legkevésbbé hasonlít az „any
jához“ . Ezekből csak az közös és azonos, ami magából az evangé
liumból következik, de semmi sem kötelező, amit történeti és emberi 
okok hoztak létre. Ellenkezőleg, ebben a tekintetben az új gyülekezet 
körülményei lesznek irányadók, mindig nevelői céllal alkalmazva, 
így például a magyar református egyház alkotmányát, kormány
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zatát, adminisztrációját, hivatali szervezetét és intézményeit nagy
mértékben. meghatározzák történelmi kialakulásának, az államhoz 
és más felekezeteldiez való viszonyának adottságai, melyekhez az 
evangélium követelményeit alkalmazni kell. Egy kínai, vagy afrikai 
gyülekezetben azonban ezek a vonások nem lényegesek, erőszakolá
suk meggátolná az életet, viszont ott egészen más körülmények azok, 
melyeket figyelembe kell venni az önfenntartó tevékenységek gya
korlásában.

2. A  külmisszió munkája személyes és intézményes tényezők ösz- 
szcmüködésében á ll Lényege Krisztusnak személyes bizonyságtétel
ben való tanúsítása lévén, célja mindig az. hogy a lelkeket egyéni
leg, egyénenként vezérelje Krisztus Egyházába. Van a munkának 
■olyan propagatív része, mely tömegek ébresztésére, megindítására 
szolgál, de még itt is az a cél, hogy a háló megfogja azokat a hala
kat, akik Krisztus választottal. Az egyes lelkek azonban nem marad
hatnak elszigetelten. Érdekük az, hogy egyidejűleg gyülekezetben 
kapják meg új hitük és életük védelmét, testvéri támogatását, szol
gálatra gyakorlandó szeretetük munkaterét. A külmissziónak sokáig 
nagy kérdése volt, hogy ezek a formálódó gyülekezetek általánosan 
evangéliumi, vagy mindjárt kifejezetten hitvallásos jellegűek legye
nek-e, amivel természetesen együttjár a felekezeti jellég is. Eszmé
nyileg elképzelhető a történetietlen, tiszta evangéliumi gyülekezet- 
alkotás, de ez a valóságban puszta eszmény marad. Sokan azzal a 
megindokolással ragaszkodnak hozzá, hogy az új keresztyének, akik
nek nincsenek szomorú vallásháborús és hitvitás európai tradíciói, 
vannak hivatva arra, hogy magát Krisztust, magát az evangéliumot 
ismerjék meg és éljék és keresztyének legyenek a nélkül, hogy dog
matikus értelemben lennének azok, megismételve az európai és ame
rikai keresztyénség széttépettségét. Hangoztatják azt is, hogy vájjon 
nem Krisztus egyenes meghamisítása és így nem bűn-e a szeretet 
vallásának neve alatt a felekezeti viszályt vinni be a Krisztust meg
értő, de a keresztyénségtől idegenkedő néplelkekbe ? Sokan egyenesen 
úgy vélekednek, hogy a külmisszió felékezetisége rosszabb, mintha 
meghagynék a pogány népeket addigi vallásukban.

Mindezek a gondolatok elsősorban azért hiábavalók, mert nagy
részt későn hangzanak fel. A  külmisszió ma már kétségtelenül fele
kezeti jellegű. A  német és a skandináv misszió természetszerűleg ele
jétől fogva evangélikus hitvallású, szellemű, A francia misszió egy 
része és a skót egészen református. Az amerikai Egyházak kebelében 
keletkezett missziói társulatok a maguk baptista, metliodista, kvéker
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.szel leniében dolgoztait és dolgoznak. Az anglikánok a saját egyházi 
felfogásukat szolgálják. A protestáns külmissziót már az is erre az 
útra hajtja, hogy a római katolikus misszió nem alkuszik a maga 
hitéből és formájából, A  történelem, az élet természete hozta magá
val, hogy a kibontakozó külmissziói munka nem egyezhetett meg 
valamely felekczcthozi evangéliumi formula concordiac-ban a pogá- 
nyolí számára.

Eltekintve azonban ettől a ténylegességtől, az egyházi misszió 
fogalma kizárja a dogmamentes, keresztyénség ábrándját, mely az 
európai légkörben is hamisnak bizonyult, a liberális humanizmus- 
egyik erőtelen álarca lévén. 11a föltételeznék azt, hogy egy felekezeti 
jelleg nélküli evangélizáció betöltiietné a misszió parancsát, ezzel 
előre is beleegyeznénk abba, hogy a Szentírás református értelme
zése, így például a predestináció tana is, kimaradjon a missziói ige
hirdetésből. Megfosztanék ezt az igehirdetést a reformátori teológia 
minden ellenőrzésétől és tisztántartásától. De legfőképpen magukat a 
misszionáriusokat crőtelenítenők meg a Megváltó Istenről szóló bi
zonyságtételükben. Ebben a „leegyszerűsített“ evangéliumban a ra
cionalizmus és liberalizmus, a kultúrkereszf yénség vonulna be a kül- 
misszióba, ami egyenesen a halálát jelentené.

A protestáns külmisszió ezzel szemben nem mutatja a feleke- 
zetiségnek azokat a romboló hatásait, amelyektől az általános evan
gélium hívei félnek. Meg van állapítva, hogy ma túlnyomó többségé
ben, alapjában véve a külmisszió református szellemű és jellegű. De 
ettől eltekintve is, a külmisszióban a hitvallásos, felekezeti jelleg 
sokkal inkább a tömörítő, jellemképző és szolgálatra nevelő hatását 
érezteti, mintsem az ellenkezőjét. Ez csak akkor következhetne be, ha 
a misszionáló Egyházak ugyanazon területen egymás ellen dolgozná
nak. Ez még nem történt meg és ennek nem is szabad megtörténnie. 
Minden Egyháznak teljes egyetértésben arra kell törekednie, hogy a 
maga kegyelmi ajándékaival valóban az élő Krisztusról tegyen bizony
ságot. Ahol ezt megérzik, ott vallási viszály nem lesz. Es a külmisszió 
ennek a meg nem fertőzött lehetőségnek áldott, munkatere, melyről 
az itthoni Egyházak életébe is visszaáradhat a teljes evangélium 
békessége.

3. A külmisszió egyetlen igazi lehetősége az igehirdetés és sze
mélyi eszköze az igehirdető. A  missziói igehirdetés teljességében az 
írott Igére épül, annak magyarázata. A  külmisszióban ezért legna
gyobb jelentősége a Bibliának van. Példáit mutatják, hogy a Szent
írás sok esetben önmagában, magyarázat nélkül is lelkeket hódított
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Krisztusnak a pogányok között. Említettük már, hogy a bibliater
jesztés terén főleg a Brit ás Külföldi Bibliatársulat milyen hatalmas 
szolgálatot teljesített. A missziói parancs azonban arra kötelez, hogy 
az Igét személyes bizonyságtételben kell elvinni a telkekhez, mint 
Krisztus tanúinak, a föld végső határáig. Az igehirdetők tehát a kül- 
misszió nélkülözhetetlen tényezői. Igehirdetésüket az intézményes ás 
anyagi erők kísérhetik, de nem pótolhatják s nélküle értéktelenek.

A külmissziói igehirdetés azonban sajátos képességekhez és képe
sítettséghez van kötve. Bizonyos, bogy ez alapjában véve Isten 
kegyelmi ajándéka. Kérdés, van-e és miféle emberi feltételei vannak 
ezen kívül! Zinzcndorf tanulatlan földműveseket és iparosokat kül
dött a misszióba és ezek az emberek áldott sikereket értek el. Carey 
egyszerű foltozóvarga volt és a munkában képezte ki magát kiváló 
misszionáriussá, bibliafordítóvá, nyelvtudóssá és irodalmárrá. Az 
amerikai társulatok ma sem kívánnak különösebb elméleti képzett
séget a misszionáriusoktól.

Ezzel szemben a németek, bár kisebb készültségüeket is alkalmaz
nak, fontosabb munkát csak akadémiai képzettségű misszionáriusokra 
bíznak, A hollandok, skótok, skandinávok szintén magas és alapos 
képzésben részesítik munkásaikat. A StUdent Votunteer Movement 
4200 egyetemi végzettségű misszionáriust állított munkába.

Tény az, hogy az isteni elhívást és alkalmassátételt semmi sem 
pótolhatja, ez viszont igen sokat pótol és maga ösztönzi a munkást 
önképzésre, mint Carey esete is mutatja. Másfelől vannak ismeretek, 
melyeknek alapos elsajátítása, nélkül a misszionárius meg sem moz
dulhat. Ilyenek a Szentírás tárgyi ismeretén túl a nyelvi, földrajzi, 
népismei, orvosi, ápolói, nevelői ismeretek. Egyes ősi kultúrájú föld
részeken, Indiában, Kínában, Japánban nélkülözhetetlenek a törté
nelmi, vallástörténeti, filozófiai stb. magasabb és rendszeresebb elő
tanulmányok is. A mohamedán misszió is megkívánja a tudományos 
fegyverzetet. A missziói intézetek gondoskodnak a gyakorlati kikép
zésről is.

Az igehirdető a külmisszióban egészen más feladat előtt áll, mini 
az itthoni gyülekezeti közösségben, a kultusz keretei közt. A missziói 
igehirdetés szabad, azaz nem a gyülekezeti kultusz által kötött, de 
viszont belsőleg meg vannak a legszigorúbb szabályai, célratörése. 
A misszionárius nem egy textust magyaráz, hanem az írás egészének 
bizonyságifihívásával Krisztust jeleníti meg hallgatói előtt, alkalmaz
kodva sajátos külső és belső adottságaikhoz.

Az igehirdetést kiegészíti a nevelő, oktató és szeretetmunka.
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A  régi világából kiszakadt és sokszor kitaszított új keresztyéneket 
munkára és megélhetésre kell nevelni, ezért a misszió földművelésre, 
iparra oktatja őket s erre intézményesen berendezkedik. Igen fontos 
az ifjú generáció keresztyén iskolarendszerben való tanítása és fel
nevelése, melyre nézve említettük a misszió hatalmas apparátusát. 
A  szeretetmunka kórházi és otthoni gyógyítás, ápolás, segítő és mentő 
tevékenység, intézményes módok által.

4, A  külmisszió módszerére nézve J. Moll mindenekelőtt a meg
felelő tervet tartja fontosnak. Előtte egy egyetemes terv megalkotása 
lebeg, melyet csak .az Egyház egésze, vagyis az összes misszionáló 
tényezők együtt tudnának vegbevinni. Azonban nagy tapasztaláso
kon, mély ismereteken és csodálatos intuíción alapuló elgondolása 
külön minden Egyházra nézve is tanulságos és serkentő.

Először is azt hangoztatja, hogy a külmisszió tervének terjede
lemben kell megfelelőnek lennie, vagyis nem szabad figyelmen kívül 
hagynia egyetlen területet vagy népet sem, melyhez az Egyház köte
lessége eljuttatni az evangéliumot. Ezzel kapcsolatban részletesen 
ismerteti a külmisszió által még nem érintett földeket és népeket. 
Második feltételéül a tervnek kijelöli az egész munkatér feletti szemle 
alapján az összes misszionáló tényezők saját hatáskörének gondos és 
illetékes megállapítását, ez alapon pedig az eddigi tervek revízióját 
és kitágítását. Különösen figyelmeztet arra, hogy a misszió nem terjed 
ki az illető népek minden osztályára és rétegére és hogy nem számol 
eléggé a legnehezebb munkaterületekkel, így a mohamedán világ 
misszionálásával, vagy az éghajlat okozta veszélyekkel. A terv alapos
sága megkívánja a missziói terjeszkedés és módszerek történelmi fe j
lődésének ismeretét cs megszívlelését. A külmisszió stratégiája szem
pontjából vannak különösen fontos nemzetek és területek, melyeknek 
meghódítása egyszerűbbé tenné mások megnyerését, ilyen pl. Kína. 
tizekre nagyobb erőt kell fordítani. Sorrend tekintetében szem előtt 
tartandó a munkatér hozzáférhetősége, nyíltsága, készsége, fogékony
sága, nagy tömegek cgyüttlétele, az elhanyagoltság, a süllyedtség, a 
nyomor, az illető nemzetek jövendő lehetőségei, a sürgősségi okok. 
Kimondja, hogy a külmisszió jelenlegi erőforrásai nem szolgálnak 
mellékéül az Egyház lappangó erőinek és hogy a Krisztus Iígyháza, 
ha erejét kifejti, képes az evangéliumot azonnal eljuttatni az egész ■ 
világnak. Rámutat arra, hogy a missziónak gócpontokra kell koncen
trálódnia és azokból szétsugároznia, ilyenekül a nagyvárosok alkal
masak. A munkaerők kellő elosztása és elhelyezése tekintetében döntő 
meghatározók a lakosság sűrűsége, jellemvonásai, műveltsége, vallása,
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a bennszülött munkások száma és minősége. Leglényegesebb azonban 
az, hogy a különböző keresztyén felekezetek a missziói munkára 
egyetemes együttműködési tervet készítsenek s ha átérzik Krisztus- 
bán való egységüket, ez felérne a missziói munkaerők megkétszerezé
sével. Ehhez nagylelkű, megértő szereteti! emberek kellenek, akiknek 
meg van az egységről a fényes látomásul! és azt, fel tudják tárni 
mások hite előtt is.

A  külmisszió módszerére nézve a legfontosabb alapelv az, hogy 
a munka mindig személyes és lelki legyen, az egyházi keretek felállí
tása nem alapja, hanem eredménye a missziónak, tehát nem az aklot 
visszük oda, hogy betereljük a lelkeket, hanem a Lelket, aki meg
teremti a megfelelő kereteket. Vannak kérdések, melyekben a misz- 
sziőnak megalkuvást ismernie nem szabad. A  keresztyénség lényegét 
érintő ilyen dolgok a szinkretista törekvések, a többnejűség, a pogány 
társadalmi szokások közül mindazok, amelyek kegyetlenséggel, élet- 
ellenességgel járnak, amelyek akár a hitelvi, akár az erkölcsi tiszta
ságot megzavarják. Tartósan, gyökeresen csak az evangélium tiszta 
és határozott igazsága hódíthat, a lényegben való megalkuvások, felü
letes elnézések, engedékenységek vagy taktikák torz és hamar elher
vadó eredményeket, azaz csak látszateredményeket hozhatnak. Ezzel 
nem ellenkezik az a módszeri elv, hogy az új gyülekezetben engedni 
sőt táplálni kell a lelkűiét, a viszonyok sajátos értékeit, melyek Krisz
tus arcának új fénysugarát fogjak tükrözni az Egyház egyetemében. 
Vannak olyan helyzetek, melyekre szabályokat adni nem lehet, melye
ket csak a szeretet bölcsesége oldhat meg.

Pelmerül még az a kérdés is, hogy mikor tekinthető egy új Egy
ház nagykorúnak, mikor lehet önállósítani!  Az általános tapasztalás, 
az, hogy a megerősödés gyors és szilárd s az új gyülekezetek igen 
rövid idő alatt képesek az önkormányzatra. Viszont tudjuk azt, hogy 
a negyvenezer missziói gyülekezet közül anyagilag alig négyezer képes 
önmagát fenntartani. Ezek egybevetése után az önállósítás terén nem 
túlzott aggályoskodás, de bölcs megfontoltság ajánlatos.

5. ,J. Mott a legsürgősebb szükségnek ítéli, hogy magán a. kül- 
missziói munkamezön életképes és szolgálni tudó Egyház fejlődjék 
ki, A külmisszió, mondja, nem pusztán a nyugati keresztyénség dolga, 
sőt sokkal inkább Ázsia, Afrika, Dél-Amerika saját ügye. Az alap
vetés a mienk, de a további felelősség terbe az illető nép fiaira nehe
zedik. Mackay, Uganda misszionáriusa ezt úgy fejezte ki, hogy a leg
főbb, sőt valószínűleg az egyetlen tényező, aki által Afrikát keresz
tyénné lehet tenni, maga az afrikai ember. Állana ez akkor is, ha az
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Egyház mindenüvé elegendő munkást és erőt tudna juttatni. A benn
szülött misszionáriusnak nagy előnyei vannak az idegennel szemben, 
bírja az éghajlatot, anyanyelvűn misszión álhat, gondolat- és érzés- 
világa közös a misszkínálandó népével, ismeri az akadályozó baboná
kat, előítéleteket, érdekeket. Tudja, hol vannak az igaz Isten után 
sóvárgó lelki gyökerek és tisztában van azzal, mi vár a régi közösség
ből kiszakadó új keresztyénre. Mindezek nagyon megkönnyítik mun
káját és rávezetik a helyes módszerekre, eszközökre. Az új Egyházak
nak Mott szerint mindazáltal a régi Egyház vezetésére van szüksége, 
hogy a keresztyénség sok évszázados tapasztalatait és tanulságait az 
ifjú keresztyénségnek át lehessen adni. Ennek a közreműködésnek 
bölcsnek és szeretetteljesnek kell lennie, de megalkuvásnélkülinek ott, 
ahol viszont az idegen misszionárius előnye van: a régi pogány esz
mék és szokások visszatérésének, 1 lecsúszásának megakadályozásában. 
Ezeket hamarabb és élesebben ű ismeri fel. Továbbá a kívülről jött 
ember alkalmasabb arra is, hogy a bennszülött munkásokba átültesse 
és ébrentartás, az agresszív < vangélizálás szellemét. Az áttörés, a szom
szédos területekre való terjeszkedés szintén, legalább vezető részében 
a régi Egyház küldötteire vár, ez túlságos lelki megterhelés az újak
nak. A bennszülött Egyház nagy jelentősége és hivatása a pogány 
környezetre való csendes áthatásban, állhatatos lelki alakító kisugár
zásában áll. A hitélet és a szeretet munkásság mélyülése, gazdagodása 
az, ami lassanként megtenni az új Egyházak saját kebelükből való 
igazi vezetőségét és a mellett, hogy a gyülekezeti misszióban saját 
belső életét kibontja, alkalmassá válik az ilyen Egyház arra is, hogy 
maga álljon he a világmisszió hódító munkájába.

Makkal: Az Kpyház missziói munkája 24



NEGYEDIK FEJEZET

A  KÜLMISSZIÓ ÉS A GYÜLEKEZET

1. Mott az „otthoni alapu elnevezéssel jelzi a külmisszió és a 
gyülekezet kapcsolatát. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet nemcsak 
esetenként érdeklődik ás adakozik, még csak nem is azzal teljesíti 
külmissziói feladatát, hogy misszión árust leüld ki a munkába, hanem 
állandó védelmezője, táplálója, imádkozó együtt harcolója a külmisz- 
sziónak.

Mikor Mott az otthoni alapról beszél, az Egyház egyetemére gon
dol. A  gyülekezetei mi is úgy fogjuk lel, mint az egyetemes Egyház 
alapformáját ás nem az egyes egyházközségekről beszélünk, hanem 
általában a gyülekezeti közösségről, amiből következik, hogy az egyes 
kisebb és nagyobb egyházi alakulatok és testületek a maguk viszonyai 
között alkalmazkodnak az egyetemes követelményekhez. Ebben az ér
telemben valljuk Mottal, hogy a missziói erők alatt nemcsak a távoli 
munkában forgolódó személyes ás intézményes tényezőket kell érteni, 
hanem magának az Egyháznak belső missziói képességeit és készsé
geit, melyeknek a künn dolgozó erők a kivetítései. így nem két külön 
és egymástól elszakadt tényező áll előttünk, hanem egy olyan orga
nikus egység, in elvben éppen az itthoni alap a termőtöké s a künn 
működő szolgálat annak gyümölcsözésc.

Ha a mi egyházi életünkre gondolunk, azonnal látnunk kell. 
mennyire nem így van ez nálunk s milyen távol vagyunk Krisztus 
missziói parancsának nemcsak betöltésétől, de még megértésétől is.

Ezen a. szomorú és szégyenletes állapoton csak úgy segíthetünk, 
ha Mott javaslatainak megszívlelésével először is alkalmas vezetőkről 
gondoskodunk az itthoni missziói erők megszervezésére és irányítá
sára. Mott az egész világmisszióra nézve döntőnek tekinti az otthoni 
vezetők alkalmas voltát, éppen abból a meggyőződésből kiindulva, 
hogy a misszió munkáját leglényegében nem a külső munkamezün, 
hanem a kiküldő Egyház kebeléből kormányozzák és igazgatják. 
A misszió harcában vitézkedő küldötteknek az adja meg az erőt és
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vigasztalást., hogy feltétlen bizalommal támaszkodhatnak otthoni ve
zetőségükre, felsőbbségükre. Magyar református Egyházunk tényle
ges külmissziói munkájának alapfeltétele az, hogy itthon olyan veze
tőség alakuljon, melynek tagjai élő hittel hisznek a kiilmisszió paran
csának hozzánk szóló voltában, rendkívüli jelentőségében, ennek a 
munkának életbevágó fontosságában és biztos diadalában. Akik fel
ismerik, hogy mennyire sürgető reánk nézve is a parancsnak való 
engedelmeskedés. Az ilyen vezetőség képes lesz Isten Lelke által az 
egész egyházi közvélemény felrázására, meggyőzésére, az összes gyü
lekezetek szolgálatába állítására és az alkalmas munkások kiképzé
sére, kiküldésére, a plantatio Ecelesíae megvalósítására. Magától ér
tetődő, hogy elsősorban az Egyház felelős lelki vezetői, a gyülekeze
tek élén álló lelkipásztor ok azok. akiknek öntudatos részvételére ebben 
a munkában számítani kell és lehet.

2. Az a kérdés áll tellát előttünk, hogy miben áll a lelkipásztor 
részvétele a külmissziói munkában! Első sorban azáltal szolgál az 
ügynek, ha őmaga alaposan megismeri a külmisszió történetét, világ- 
helyzetét, munkáját és feladatait. Igyekeznie kell arra, hogy tisztába 
jö jjön  e küldetés teológiai értelmével, elvi és gyakorlati oldalával. 
Mindenesetre maga az Egyház keik hogy gondoskodjon arról, hogy 
teológiai főiskoláin a külmisszió, mint tantárgy, helyet és időt kapjon 
s a tudományos előadás és a szemináriumi kutatás által a jövendő 
lelkész! generáció alaposan sajátjává tehesse az egész problémakört. 
Addig is azonban úgy a teológus ifjúnak, mint a lelkipásztornak fel 
kell használnia a rendelkezésre álló irodalmat a külmisszió tanulmá
nyozására. Bizonyosnak kell vennünk, hogy ebből a tanulmányozás
ból Isten Lelke készséget és odaadást fog támasztani arra, hogy a 
lelkipásztorok Krisztus világügyét a gyülekezetük előtt feltárják és 
annak szolgálatára a lelkeket megindítsák.

Szükséges, bogi' a lelkipásztor a külmissziót magános és gyüle
kezeti imádkozás tárgyává tegye. Ha ö maga és gyülekezete mindig 
forróbban tudnak könyörögni azért, hogy Isten mi Egyházunknak, 
gyülekezetünknek is részt adjon ebben a misszióban, az örök ígéret 
szerint ez a kérés meghallgat tátik és teljesülni fog.

Mindenekf elett fontos, hogy a lelkipásztor a külmissziót. igehir
detése tárgyává tegye. Ez történhetik az Egyház által külön e célra 
rendelt külmissziói napok, alkalmak istentiszteletein, mikor az ige
hirdetés főtémája maga a missziói parancs és a külmisszió hőseinek, 
munkáinak üzenetei. Azonban ez távolról sem elég. Sokkal fontosabb, 
hogy a külmisszió az igehirdetés állandó vonása legyen, mintegy a
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legmesszebbi kitekintése a világ nnmkamezejcre és felemelő utalása 
az eschatalogikus Isten Országára. Megemlítjük, liogy sok igehirdető 
használ prédikációiban, bibliamagyarázataiban kübnissziói iilliszt.rá
ciókat. Ezek lehetnek igen megragadnak is, azonban önmagukban véve 
nem teszik az igehirdetést a kiil.misszió ügyének szolgálójává. Mind
addig idegenszerűek és sokszor ellenszenvesek is maradnak, amíg 
nincs meg a lelkipásztorban és gyülekezetben a mélyebb lelki alap 
és készültség magának az ügyért való felelősségérzésnek átélésére. 
Tehát nem annyira az esetleges és töredezett utalásokra, mint. sok
kal. inkább az igehirdetés missziói lelkületére és jellegére van szüksé
günk.

A  külmisszió szolgálatába állítható az evangelizációs munka is. 
Egyházi összejöveteleken, ünnepélyeken, valamint az irat terjesztés 
keretében az a feladat vár a lelkipásztorra, hogy felvegye a harcot 
és megvívjon a külmisszióval szemben létező tudatlan, helytelen és 
káros közvéleménnyel, mely sokszor lekicsinyléssel, sokszor egyene
sen ellenségesen gondolkozik róla. Éltben a küzdelemben külmissziói 
konferenciák, kiállítások is segítségül hívhatók. Itt a helye annak, 
hogy a lelkipásztor megvilágítsa a külmisszió áldásos gyümölcsozését 
az itthoni gyülekezet életében. Ezt főleg két ellenvetés kapcsán lehel 
eszközölni.

Az egyik az, hogy elég bajunk van itthon és azoknak a felada
toknak is képtelenek vagyunk megfelelni, amelyek saját gyülekeze
tünkben tornyosulnak elénk, miért és hogyan törődjünk tehát a tá
voli földrészek ismeretlen pogányáival? Erre az ellenvetésre a lelki- 
pásztor először is az Egyház hitbeli fogalmának tisztázásával felel
het, melynek világosságában a külmisszió nem okoskodás, lapos böl
cselkedés és emberi ítélkezés tárgya, hanem parancs, köteleztetés, lel
kiismereti ügy. Minél többet tud ezzel elérni, annál biztosabb a köz
vélemény megfordítása. Mert egyedül szilárd alapot a kültnisszióhoz 
a hitbeli meggyőződés és köteleztetés adhat. Itáható, támogató eszkö
zül szolgál, de már csak másodsorban és csak a hit által termékenyí
tőén magának a kübnissziónak ismertetése hőseiben, szolgálataiban, 
arányaiban, gyümölcseiben. Az, ami a. legmegragadóbb, az Egyház 
anyaságának, szülő és plántáló szeretedének hirdetése, ábrázolása. 
A külmisszió tükrében lehet lcgmegrázóbban megmutatni, hogy ami 
egyházi életünk miért fogyatékos, meddő, üres, külsősége«, miért nem 
ad vigasztalást, erőt, békességet a ma elgyötört gyermekének? Mert 
nem anyai, nem plántáló, mert megvénhedett, életének forrása kiszá
radóban van, nem akar a Létektől megtermékenyülni és szülni, daj
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kálni, nevelni. Itthon is ezt kellene tennie, de addig nem teheti, amíg 
meg nem ifjúi a születő és növekvő új ifjú  gyülekezet életében, mint- 
ahogy megfiatalodnak a földi szülők gyermekeik fiatalságában. A kül- 
misszió minden missziónak) Egyház életében olyan friss, élő hatáso
kat. támaszt, melyek megújítják az itthoni egyházi életet.

Itt kapcsolódik bele a lelkipásztor munkája a másik ellenvetésbe, 
mely szerint: a külmisszióra való adakozás céltalan és esztelen is, mi
kor itthon annyi nyomorúság és szükség várja a jótevőket. Itt a lelki
pásztornak először is a kifogás ürességére és rosszhiszeműségére kell 
rámutatnia. A legtöbben azért nem adakoznak külmisszióra, mert az 
itthoni szükséggel védekeznek, viszont ezalatt a takaró alatt itthon 
sem adakoznak. De rá kell mutatnia ennek kapcsán arra is, hogy 
azért nem sáfárkodó a gyülekezet az itthoni szükségekben, mert nincs 
hite és látása a külmisszióra vonatkozólag. A tény az, hogy a kül- 
misszió sokkal többet ad, mint amennyit kér, mert a ráfordított áldo
zatokért életei, egészséget, ifjúi látásokat, munkaerőt, öntudatot, ön
erői támaszt az itthoni gyülekezetben. így  a külmisszióra fordított 
szolgálat a gyülekezeti misszió élet forrásává válik és a gyülekezeti 
szeretetmnnkásság áldott termőtőkéje lesz.

3, A külmissziónak az Egyház szívügyévé tételére komoly és 
szervezett előkészítő és nevelő munkára van szükség. Ennek lehető
ségét adják meg a gyülekezetnek, mint missziói közösségnek tagoza
tai: a gyermekek, ifjak, felnőttek szövetségei. A külmisszióra való 
nevelésnek a. gyermekkorban kell kezdődnie. Világszerte örvendetes 
tapasztalás, hogy a külmisszió legjobb megértői, leglelkesebb barátai 
és leghűségesebb sáfárai a vasárnapi iskolás gyermekek. Ezt a lehe
tőséget kell hogy mi is alaposan és rendszeresen munkába állítsuk, a 
tanítás, nevelés, sáfárság, szolgálat, imádság módjai által. Hasonló
képpen kell állandó tanulmányozás, sáfárság és előkészítés tárgyává 
tennünk a külmissziót az ifjúsági szövetségekben.

Az itthoni szeretet intézmények támogatási módjának mintájára 
meg kell szervezni a gyülekezetekben és a szélesebb egyházi keretek
ben a Külmisszió Barátainak Szövetségét, amely állandó propagan
dával, rendszeres perse Íves-adakozással, iratterjesztéssel stb. képvi
seli a külmisszió ügyét az Egyházban.

4. Az Egyház egyetemének. —  illetékes testületéi, hatóságai által 
— a külmisszió ügyének egységes irányítása, védelme és intézése a fel
adata. Ezt a hatáskört nálunk az Egyetemes Konvent tölti be. Ebben a 
munkakörben fontos feladat a külmisszió múltjára, jelenére, felada
taira. továbbá a gyülekezetekben való propagálására vonatkozó iro



374

dalom létesítése és terjesztése. Szükséges külmissziói utazólelkészek, 
titkárok alkalmazása is, akik a lelkipásztorok helyi munkájában 
segítsenek és az egyetemes szempontokat érvényesítsék. Legfontosabb 
teendője az egyházi felsőségnek a saját misszionáriusaink kiváloga
tása, kiképzése, munkára való kiküldése, abbán anyagilag és szelle
mileg való támogatása, a velük való kapcsolatok fenntartása, mun
kájuknak itthoni ismertetése. Amíg saját missziós intézetünk lehetne, 
a misszionáriusokat valamelyik külföldi intézetben kell képezni. Az 
egyházi felsőség feladata ilyennel, vagy ilyenekkel való kapcsolatok 
létesítése* és a kiképzés lehetővé tétele.

Egyházunk előtt feltétlenül annak a célnak kell állania, hogy 
saját, önálló missziói állomásokat létesítsen és azokon református 
keresztijén gyülekezeteket alakítson.

Az erre szolgáló munkaterek közül, történeti múltúnknál, faji 
tradícióinknál, a magyar lelkiség szerkezeténél fogva elsősorban a 
finnugor és a törökmongol népek közötti missziói mezők várják szol
gálatunkat. A balkáni mohainedánság, az oroszországi és szibériai 
finnugor népek, az ázsiai török-tatár és mongolfajú népek azok, ahol 
a magyar külmisszió valóban reáváró hivatást teljesíthet. A kulinisz- 
sziói önállósulás útja, amíg a kellő öntudatosság és erő kialakul, az 
lehet, hogy elsősorban a skót, azután valamelyik angolszász egyházi 
külmisszió segítségével és kapcsolatában folytassuk a munkások ki
képzését jés elhelyezését. A munkában és áldozatban azonban kezdet
től fogva részt, kell vennünk és ezt a részvételt addig fokoznunk, amíg 
az önálló állomást megnyerhetjük. Erre nézve tett lépéseket a skót 
egyházi misszióval kapcsolatban az erdélyi református egyházkerület. 
A kezdet biztató és egyházi felsőbbségünknek meg van a lehetősége a 
megfelelő világkapcsolatok létesítésére.

A feladat nagy, de a parancs világos, visszaül ásít. hatatlan és sür
gető. Az áldás pedig Isten felénk nyújtott kezében van.
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