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BUDAKER 

O.:       a MI E V A N G E L I Z Á C I Ó N K .

Kedves Testvéreim!
1./ Tény, hogy az egyház számtalan tagja csak 

névleg keresztyén. Következik ez az egyház népegyház-jel- 
legéből, amelynél fogva mindig is megvoltak benne a hivők 
mellett hitetlenek is. Ma a szekularizált civilizáció és 
a keresztyénségtől idegen, vagy vele egyenesen ellentétes 
koráramlatok hatása alatt különösképpen megfogyatkoztak a 
hivők és megszaporodtak a hitetlenek. Az utóbbiakba kell 
számitanunk azokat is, akik nevelésüknél és talán család
juk hagyományánál fogva még többé-kevésbbé „ egyháziasak”, 
talán templombajárók is, de élő, egész exisztenciájukat 
átható- és alakító hitük nincs.

Ezekkel a névleges keresztyénekkel szemben kü
lönös élességet és sulyt nyer a missziói parancs, amelyet 
az Ur egyházának adott: "Elmenvén azért, tegyetek tanitvá
nyokká minden népeket. "/Máté 28,19a./ Ez a parancs és az 
a felelősség, amelyet az egyháznak holt tagjaival szemben 
éreznie kell, indokolja az evangélizációt. Ez nem más,mint 
kiélezetten missziónáló igehirdetés, ill. az egyháznak az 
a munkamódszere, amellyel az öntudatos hitre nem jutott és 
a tőle lélekben elszakadt tagjait élő hitre igyekszik éb
reszteni.

De van-e szükség ebből a célból külön evángé- 
lizációs munka végzésére? Nem végezheti-e el az egyház 
missziói munkáját a rendes kultikus és kazuális igehirde
tés, valamint lelkipásztori tevékenységének keretein be
lül? Tény, hogy a rendes igehirdetés és különösképpen a 
kazuális alkalmak is missziósi törekvés szolgálatába ál- 
lithatók és szükséges is, hogy az egyháznak az eddigi ke
retek között történő igehirdetésében különösen ma erőtel
jesen érvényesüljön az ébresztés hangja. Az is bizonyos,  
hogy a szintén fokozott mértékben gyakorolandó lelkipász- 
torkodás is esetről-esetre kimondottan lelkek megtiszti-  
tását célozza. De meg kell állapitani, hogy a./ nem min
den lelkész rendelkezik az ébresztő igehirdetés képességé
nek adományával és a kultikus, valamint a kazuális igehir
detés nem is állítható egyoldaluan az ébresztés szolgála
tába: b./ az egyes igehirdetési alkalmak között elmuló i- 
dő elhomályitja egyes igehirdetések benyomásait; c./ a gyü
lekezet számos tagja távol marad az igehirdetés alkalmai
tól és nagy, vagy szétszórt gyülekezetekben a lelkipásztor
kodás utján sem érhető el. Ezek a körülmények adják az e- 
vangélizáció indokolásához a legfontosabb szempontokat:
1./ az evangélizáció olyan munkaerőket állit szolgálatba, 
akikben megvan az ébresztő igehirdetés adománya/karizmá
ja/; 2./ a napokon keresztül szünet nélkül megismétlődő, 
igehirdetés napról-napra erősbödő hatást gyakorol a lel-
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kekre; 3./ az evangélizáló egyház elér olyan tagjaihoz is ,  
akik különben hatókörén kivül maradnak. Ezért építette beli 
le az egyház külföldön az evangélizációt is már régebben 
szervesen bele munkaprogrammjába.

2. / Az evangélizációs munka semmi e-
setre sem függetelen a rendes gyülekezeti munkától nem 
pótolja és nem keresztezheti azt. Célja az egyház tagjait 
hitre ébreszteni és őket a gyülekezetben megvalósuló egy
ház élő tagokként beleállitani.     
       Ezért az evangélizációnak tudatosan a gyülekezet 
ügyének kell lennie. Csak a gyülekezet kivánságára indul- 
hat meg. Nem egyesek, vagy egyes csoportok kérik megindi- 
tását és hivják az evangelizátort, hanem egyetértésben a 
preszbitériummal a lelkész. Ennek a meghivás feltétele a- 
lapos felvilágositó munka legalább a preszbitérium, de le- 
hetőleg a gyülekezet élőbb tagjaiban is őszinte vágy éb
resztése az evangélizációs munka áldásai után. Csak kivé-  
telesén dönthet a lelkész maga az evangélizáció mellett;  
akkor, ha egészen megkeményedett gyülekezetről van szó.De 
ha ő ellenkezik, gyülekezetében nem lehetséges evangélizá-

   ció, mert ennek sikere a lelkész aktiv hozzájárulásától  
és az ő munkájától az evangélizáció után függ.

3. / Meg kell tenni mindent, hogy az 
  evangélizáción résztvevők ne csak a gyülekezet azon tag

jaiból kerüljenek ki, akik úgyis ott vannak minden meg
mozdulásnál. Ma sokszorosan az a helyzet. Ez azonban ele- 
ve azt jelenti, hogy az evangélizáció munkája megreked és 
nem éri el célját.S okat adhat a gyülekezet buzgó tagjai
nak is; akikben minden buzgóságuk mellett nincs teljes 
hitük, azoknak segitségükre lehet, hogy eljussanak reá.De 
az első cél a távolállók megnyerése. Ezeket kell minden 
módon* a gyülekezet élőbb tagjainak segitségével is, az 
összejövetelekre összegyüjteni. Akik nem jönnek, azoknak  
utána kell menni. Widsorn hangsúlyozta annak szükségessé- 
gét. hogy az evangélium a háztetőkről is prédikáltassék 
/Máté 10 .27./ és követelte utazó és utcaprédikátorok mun- 
kábaállitását. A berlini evangélikus városi misszió fel
keresi a parkokat és a bérházak udvarait és ott hirdeti
az igét. Szerintem ilyen misszió az evangélizáció első
rendü feladata. Idetartozik a tanyák és majorok világának 
evangélizálása is. A templomos nép körében csak nyomaté- 
kot van hivatva adni a rendes igehirdetésnek és kiegészí
ti azt az emlitett szempontok szerint.

4./ Az evangélizáció a gyülekezet é- 
pitését, ill. megelevenitését célozza. Külön foglalkozá
si ágak, müveltségi rétegek számára esetleg országosan 
rendezett evangélizációk szem előtt tévesztik az" evangé
lizáció lényegét. Egyenesen fájdalmas volna, ha pl.a lel- 
készi kar, mint ilyen szorulna evangélizációra, azaz hit- 
ébredésre. Hitmélyitő, vagy erősitő alkalmakra, konferen
ciákra, csendes napokra szüksége van a lelkészeknek is. 
Ilyeneket'*rendezni lehet az emlitett csoportoknak is. De 
az evangélizáció az egyház, a gyülekezet népét tartja
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szem előtt és annak körében kell lefolynia.
5./ Az evangélizáció lebonyolitása. E- 

lőkészitéséről már volt szó. Idetartozik evangélizátor a- 
lapos tájékozódása is a gyülekezet viszonyai felől egé
szen személyi viszonyainak részletes megismeréséig. Na-
gyon szükséges volna, hogy munkája megkezdése előtt napo- 
at töltsön a gyülekezetben, behatóan tanácskozzék a gyü
lekezet lelkészével. Az is a érdekében volna, ha egy
házmegyéknek, vagy legalább is jellegük szerint összefüg-
gő vidékeknek megvolna a maguk külön evangélizátora. Min- 
enesetre más munkamódszert kiván meg egy alföldi és mást 

egy dunántuli gyülekezet.
A gyakorlat tapasztalatai szerint 8-14 

napra van szükség alapos evangélizációs munka végzésére.
A távolmaradókat lakóhelyükön vagy szórakozóhelyükön fel
kereső evangóiizáció természetesen időtartam szerint is 
más elbirálás alá esik. Ha nem folyik külön ilyen evangé- 
lizáció akkor is legalább annyiban kell összekapcsolni 
a gyülekezet- egésze számára rendezett evangélizációval, 
hogy toborozza számára a különben elérhetetleneket.Az em
litett időtartam szükséges hozzá, hogy az idegen igehir
detőnek különben is feszültebb érdeklődéssel fogadott i- 
gehirdetése a résztvevőkre mély hatást gyakorolhasson.

Az evangélizációs igehirdetés a teljes 
evangéliumot nyujtsa! Sujts on a törvénnyel, de biztasson 
a kegyelemmel is. Szerintem minden egyes igehirdetés te-
gye meg mind a kettőt. A tapasztalat u.i. azt mutatja.
hoghya az igehirdetés sorozatának első tagjai csak a tör- 

vénnyel tamadnak a hallgatókra és az utolsó alkalmakra 
marad a kegyelem vigasza, egyesek megriadva, vagy dacosan 
megkeményitve magukat elmaradnak. Az evangélizátor előa
dása legyen szemléletes, de tartózkodjék a trivialitástól. 
A róm.katholikus népmissziót - egyébként jellemző, hogy 
a római egyház is mar régóta él az evangélizáció munkaie
hetőségével! - ebben a sokszor használt hangjában sem kö
vethetjük. Legyen az igehirdetés megragadó, de ne hajhász- 
sza az idegekre gyakorolandó hatást. Értékesitse a lélek
tan felismeréseit, de ne törekedjék felületes lelki hatá
sokra. Ragadja meg az egész embert, hasson értelmére, ér
zelmeire és akaratára egyaránt.

Az evangélizációs igehirdetéssorozat 
 szolgába azt, hogy a hallgatóság Krisztus mellett dönt
 sön. Szükségtelen azonban, hogy az evangélizátor ezt sür
gesse. Ez karos is lehet. Odavezethet, hogy egyesek csak 
altatják magukat, azzal, hogy döntöttek és hogy "megtéré
sükkel” minden rendben van.

Ne adjon inditást az evangélizátor ar
ra sem hogy akik érzik, hogy életük fordulóponthoz érke
zett, tömörüljenek közösségbe. /Tapasztalatom szerint e- 
gyes evangélizátorok az utolsó összejöveteleken kifejezet
ten sürgetik a közösség létrjöttét, esetleg azonnal az 
összejövetel után./ Természetes, hogy szóba kell kerülnie 
a hit közösségalkotó erejének is, de itt elsősorban az 
egymásért, az egész gyülekezetért való felelősségre kell
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rámutatni. Közösségek kiemelése gyülekezetből nem lehet 
az evangélizáció célja, hanem ellenkezőleg csak a gyüle
kezetnek szorosabb összezárkózása a templomban az oltár 
körül. "Közösségek" szükségképpen alakultak külföldön, 
pl. Németországban, amikor az egyház értetlenül és ellen- 
ségesen állott szemben az evangelizációval és az u.n.sza- 
bad evangélizáció tőle függetlenül és többnyire illene 
végezte a maga munkáját. A közösségek és az egyház egy
máshoz való feszült viszonya azután mérhetetlen sok baj
ra és súrlódásra és az egyház egységének megbomlására is 
vezetett. De amikor most már az egyház végzi az evangéli- 
 záció munkáját, semmi szükség sincs akár keretén belül i s  
a külön csoportosulásra. Akiknek az evangélizáció valóban 
tudott mentő, vagy mélyitő szolgálatot tenni, nem a ma- 
guk épülését, bizonyos lelki élvezetet kereshetnek külön 
közösségekben, hanem térjenek viasza mint uj emberek a
gyülekezetbe, családjukba, munkahelyükre és ott töltsék 
e a kovász és a világ világossága szerepét.

Az evangélizációs összejövetelek é- 
nekeiről is kell néhány szót szólni. A jelenleg használt 
többnyire külföldi eredetü énekek érzelgős szövegükkel és 
fülbemászó dallamokkal, az érzelmekre hatnak és fokozzák 
az exaltált lelkek felszines gyönyörüségét. A "Bárány Jé- 
zus” szinte tánczenés ritmusu hivogatása nem szolgálhatja 
a Krisztushoz való komoly, a lélek mélységéig ható odafor- 
dulást. Az egyház evangélizációin használjuk az egyház é- 
nekeskönyvét, nem pedig idegen szellem termékeit.

Az evangélizációs előadásokkal pár
huzamosan szükséges bibliaórák tartása. Ezeken kerülhet 
sor kérdések felvetésére a hivek részéről, félreértések 
eloszlatására, a nyert benyomások mélyitésére és adható 
utasitás a biblia olvasására, amelynek meg kell indulnia.
  Megfelelő irat terjesztés iratmisz-
szióval támogatja az evangélizáció munkáját.

  Hogy az egész munka, annak előké
szitése és folytatása a rendes gyülekezeti munka medrében 
hüséges imádságot tételez fel mindenki részéről, aki Is
ten ámenjétől várja az eredményt az emberi munkára, csak 
természetes. 

6./ Az evangélizációnak az érintett 
utómunkában kell folytatódnia. Csak ábránd az, hogy a né
hány nap alatt megalakultatott a hivők közössége. Gyöke
res megtérések csak kivételes esetekben fordulnak elő,több
nyire a legjobb esetben is csak jószándéku megindulásról 
lehet szó. Akiknél ez bekövetkezik, azok ezentul fokozott 
gondozásra szorulnak. Ezt szolgálják felettük őrkődő és i- 
rányitó pásztori munka; előadások a keresztyén hitről és 
életről elsősorban pedig a bibliaórák. Ezek természete- 

 sen gyülekezeti és nem külön közösségi bibliaórák. Közös- 
ségük ugyis elsősorban a komoly igyekezetü gyülekezeti ta
gokból kerül majd ki és ezek itt forrhatnak össze igazán 
testvéri közösseggé. Ezen kivül komolyan munkába állitan- 
dók. Bölcs irányítás és éber ellenőrzés mellett ők foly-
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tathatják tovább a gyülekezet evangélizálását. A rájuk 
bizott, esetleg kellemetlen és hálátlan munkában tanu
sitott hüségük egyuttal próbája lesz annak, vajjon küz- 
delemteljes keresztyén életet akarnak-e élni, és nem 
keresik-e pusztán az élvezetteljes épülést.

Az utómunka a lelkész kezébe va- 
ló, különben az evangélizációtól megérintett hivek ki- 
siklanak kezéből és elkülönülnek a gyülekezettől. Az 
a gyakorlat, hogy az evangélizátor irányitja továbbra 
is körlevelekkel, vagy más módon szerteszét a gyüleke
zetekhez felébresztett lelkeket, helytelen, és külön 
közösségi egyház létrejöttére vezet. Az evangélizátor 
befolyásának megszünése egyszersmind megmutatja azt 
is, személyéhez kötött volt-e az evangélizáció hatása, 
személyének szólt-e a lelkesedés, vagy az evangélium- 
nak!  

  7./ Kivánatos, hogy az egyház
tanfolyamokon rendszeresen képezze ki azokat, akiket 
az evangélizációs munkában fel akar használni. Bizo
nyos egyéni szabadság megóvása mellett az egyháznak 
kell megállapitania a munka egységes módszerét és i- 
rányvonalait is. A különleges karizma nem elégséges. A-  
lapos teológiai tudásnak, tájékozottságnak a világban 
és a koráramlatokban kell ahhoz járulnia.

8./ Végül óvakodjunk attól,hogy 
az evangélizációban csodaszert lássunk az egyház bajá-  
 nak meggyógyitására és eleven hitélet biztosítására. 
Kijózanitólag hathat ebben a tekintetben Friedrich. 
Keppler megállapitása: "Az egyháznak hivő tagjaiban Va
ló tömeges gyarapodása, amelyet az evangélizációtól re
méltek, naggyában elmaradt. Egyeseket mindig megraga
dott. az egyháztól távol állókat is, az egyházhoz ra- 

 gaszkodókat is. Az evangélizáció állandó emlékeztetés 
marad az egyház számára, hogy elidegenedett és elidege
nedő tagjaival törődnie kell." Schidn pedig ezt mond
ja: "Az evangélizáoió hatását kezdetben erősen tulbe
csülték. Bekövetkezett ébredések nem bizonyultak tartó
saknak, gyakran csak muló felzaklatottság állapotáról 
van szó."  Ezt a megállapitást a tapasztalat alátámaszt
ja. Ezért hangsulyozzuk ugyancsak Kepplerrel, hogy az 
igénytelen vasárnapi igehirdetésnek kell elsősorban a 
gyülekezetet épitenie!  

Ámen!


