
II.

Támadásban a nagy világvallások

A következő elgondolkoztató tudósítást olvastam nemrégiben a 
Concordia Theological monthly 1339 augusztusi számában.

Bethel, Németország: "Németország lett az Izlam európai erőssége.
Előretolt bástya a mohamedán misszió munkájában" vezető protestáns 
egyházi férfiak-szerint. Dr. Georg Vicedom professzor egy 40 delegátus
ból álló hallgatóságnak tartott előadást Neudettelsauban és ott kijelen
tette, hogy "Németország lett a nem-keresztyén vallások középpontja 
Európában az utóbbi évtizedben. A mohamedánok ösztöndijas diákok által 
végzik pl.munkájukat. Határozott tervek szerint dolgosnak és komoly 
anyagi háttérrel rendelkeznek. Az Izlam misszióban különösen is kitűnik

Határozottan nagy számban válaszolták igennel a megkérdezettek. De 
vegyünk egyetlen hittételt, az eredmény lényegesen módosul.
"Hisz-e a halál utáni életben?" 
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A következő táblázat dr. Hunger nyugatnémet lelkész adatait közli. 
A kérdést hasonló korú fiataloknak tették fel.

"Miért jár templomba?"  
fiúk    leányok

Érdekli a prédikáció 22 % 28 %
A szülei kívánják 22 % 19 %
Szokásból   20 % 28 %
Isten parancsolja l6 % 20 %
Hangulatot,csendet keres 13 %     25 %
A barátai is mennek 9 % 5% 
Örül, hogy énekelhet 3 % 14 %
Tetszik a pap 6 % 7 5

Végü l azokat a válaszokat ismertet jak, amelyeket az északnyugatnémet 
rádió ankétján feltett egyik kérdésre adtak.

"Miért jár most ritkábban templomba?"
fiúk leányok

Nincs ideje 27 % 46 %
Nem érdekli 38 % 27%
Hitetlen,kételkedő 8 % 4 %
Nem tetszik a pap 1 % 5 %
Sportrendezvények miatt 5 % 1 %
Egyéb okok 13 % 10 %
Nem válaszolt . 8 %     7 %

Véghelyi József 14-15 éves budapesti gimnazista lányok világnézeti 
megoszlását mérte fel. Vizsgálatának végső eredményét a következő ki
mutatás foglalja össze:

Határozottan ateista 15 %
Határozottan hivő 17 %
Két világnézet között 

ingadozik 68 %
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az ú.n. Ahmadiyya misszió, amely igen erős aktivitást fejtett ki az 
utóbbi években." Rámatatott dr. Vicedom arra is, hogy nemcsak mohame
dán gyülekezetek keletkeztek Németországban, hanem mecseteket is épi
tettet pl. Hamburgban, Münchenben, Berlinben a legutóbbi 5 évben.
Erős missziói tevékenységet fejtettek ki a Ruhr vidéken is! Alig a 
németországi mohamedán gyülekezeted számukra nézve kicsinyed, missziói 
lendületük és buzgoságuk igen nagy! 

Mohamedán misszió működik a skandináv országokban is, bár ott úgy 
látszik, a buddhistáknak nagyobb a sikere...

De nemcsak Európában - ahol mégiscsak ritkaságszámba megy az isz
lám, a buddhista, a confuciánizmus és hinduizmus egy-egy missziói ál
lomása, hanem Keleten, ahol ezek a vallások l0 és 100 millió hivővel 
rendelkeznek egy—egy országban, nagy renaissanceukat élik ezek az ősi 
vallások és mindenütt kilépnek ma passzivitásukból. Hóditó vallásokká 
lesznek és nyiltan szembehelyezkednek a keresztyénséggel! Óriási elő
nyük a mai ázsiai nacionalizmus levegőjében, hogy magukat a "nem fehér 
emberek" vallásának nevezhetik./The Church in South-East Asia,
Rajah Manikam, Winburn Thomas, New York 1947./

Arno Lehmann lipcsei professzor egyik cikkében / Wandel der Mission 
- Heidentum i n  Angriff, Die Zeichen der Zeit 1996/10/ már 1956-ban 
ezt irta:"Tudnunk kell, hogy az ifjú egyházak, a volt missziói mezők 
dolga nem könnyű ma. A nacioializmus ébredése jellemzi környezetüdet, 
növekvő vallások használják ki a fehér ember iránti gyűlöletet a ke- 
resztyénség ellen, hivatkoznak azá ősök hitére és a keresztyénség sok 
bűnére. Ezek a vallások ma misszióra indulnak, pl a hinduizmus ma 
egyik feladatát abban látja, hogy a "materialista nyugatot" meghódit
sa. Az Izlam úgy néz az ú.n. ker. Európára, mint igéretes missziói me
zőre, a buddhizmus is terjeszkedőben van és a buddhisták meggyőződése, 
hogy Buddha igazságait minden ember számára hirdetni kell. Bizony ma 
már nem a keresztyenség az egyedüli missziói vallás a vallások aréná
jában. Ma az ú.n. pogányság támadásban van." Az elmúlt évszázadot a 
misszió évszázadának szoktak nevezni, de hányan tudják, aogy ebben az 
évszázadban az Izlám jobban növekedett, mint a keresztyénség? Ki tud
ja, hogy ma minden ker. japán mögött 99 nem-keresztyén á11 és minden 
ker. hindú mögött 97 nem-ker. hindú?

Lássunk reálisan, szabaduljunk illuzióinktól, legyünk józanok, 
tartsunk önvizsgálatot! 

Lejárt-e a ker. misszió ideje, süllyedőben vagyunk?
Hódithat-e más vallás tudatos keresztyének között?

Kuola Lumpur A kelet-ázsiai konferencia /Malájföld, 1959 május/ is 
megállapította. hogy egyik legnagyobb probléma a különböző ébredő vallás 
lasok környezetében való élet és missziói munka. Igen kicsiny %-ban 
élnek ezeken a területeken keresztyének.

A már emlitett Georg Vicedomnak most nyáron jelent meg egy kis 
könyve Münchenben: Die M i s sion der Weltreligionen" cimmel. A szerző 
célja — aki különben a neudettelsaui iskola felügyelője — hogy nyito— 
gassa a keresztyének szemét a világ nagy vallásainak mai fejlődésére, 
amelyről igen plasztikus képet is ad. zt mondja, hogy a nagy világ
vallások m ai reneszánszának kettős gyökere van:l. Tanultak a keresz- 
tyenségtől missziói munkát, 2.A közép és távol-keleti nacionalizmus
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2. Példás keresztyén életgyakorlat, igazi testvériség.
3. Öreg és fiatal egyházak szoros együttműködése.

- . - . - . - . - . -
Meggyőződéssel szemben csak meggyőződés állhat meg , sem tradició 

tisztelete, sem megszokás, sem közömbösség. A pogányság támadásában 
csak a meggyőződéses keresztyének állhatnak meg, a többiek lemorzso
lódnak, vagy áldozatul esnek.

Másrészt arra van szükség, hogy Krisztust vigyük, mert nem a ke- 
resztyénség, hanem Krisztus a világ Megváltója, ahogy az 1928-i jeru- 
zsálemi konferencia kifejezte: 

nem: Christendom, hanem: Christ 
nem: Christentum, hanem: Christustum 
nem: keresztyénség, hanem: Krisztus.

III.
Világzsinat katolikus rendezésben?

Lehetetlen úgy ökumenikus hiradót szerkeszteni, hogy előbb-utóbb 
ne beszéljünk a római katolikus egyházról és legalább emlitést ne te
gyünk a XXIII. János pápa által összehivott, úgynevezett ökumenikus zsinatról.

Egy olyan országban, mint a mienk is, ahol ma is a lakosság 
nagy többsége római katolikus, ahol pl ma is 6 és 1/2 millió római ka
tolikusról beszélnek és ahol gyakran előfordul, hogy keresztyéneken 
egyszerűen a római katolikusokat értik... vagy egy temetésen pl római 
katolikusok csodálkoznak, hogy mi is keresztyének vagyunk, természetes 
hogy foglalkoznunk kell a római katolicizmussal nekünk evangélikusok
nak is. /Szórványhelyzetünkre jellemző, hogy tavaly pl 50 gyülekezeti 
fiatal között 5 sem akadt, aki ú.n. tiszta evangélikus házasságból 
származott volna és a legtöbb római katolikus-evangélikus vegyesházas
ságból jött./

Nem vállalkozhatom arra, hogy l0 perc alatt mindent elmondjak, ami 
pedig érdekes lenne. Ilyen témákra gondolok : A római katolikus egyház 
mint "testvér" egyház, A római katolikus egynáz, mint vitapartner, min 
ökumenikus probléma. A római katolikus egynáz szemlélete a protestan
tizmusról. római katolikus egyház újabbkori arcvonásai. Gyakorlati 
kérdések magyar vonatkozásban: reverzális, iskola, temetés.

Most csak kis területre szorítkozhatunk, de megigérhetjük, hogy 
időközben újra és újra havonta egyszer vagy esetleg ritkábban vissza
térünk erre a témára.

Néhány jellemző mai számot fussunk végig, hogy értékelhessük a ró
mai katolikus egyház szerepét ma, pontosabban XII.Pius pápa halálakor.

496 millió megkeresztelt római katolkus. Legnagyobb tömbben: Dél- 
Európában, Nyu gat-Európában, Dél-Amerikában. Ebből 40-50 millió az 
ifjú egyházakban él.

298 érsekség. 1.062 püspökség, 350.000 lelkész működik a római 
katolikus egyházban.

XII.Pius pápa halálakor erősen foglalkoztatta á világsajtót ez a 
markáns egyéniség, aki 20 év alatt rendbhaozta Rómat. XII. Pius ural
kodása alatt a római katolikus egyház népe körülbelül l00 millió meg
keresztelt emberrel gyarapodott! 388.402.000-ról 496.512.000-ra és haez a szám nem lehet is egyedül mérvadó, mégis jelentős! Néhány mozai-kot! Olaszországban római katolikus párt kormányoz, ott ahol majdnem egy évszázadik antiklerikális párt kormányozott... Franciaországban isnagy a növekedés, ott, ahol a francia forradalom óta a római katolikusegyház sok megpróbáltatáson ment keresztül és mindig csak veszteségei voltak. Németországban 33%-ról 45%-ra szökött fel a római katolikusokszáma!


