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Az Ágostai Hitvallás világátforDláló
ereje.

Az Agostai Hitvallásnak szükségképen létre kellett
jönnie, hogy a hit hamisítatlan tanai s igazságai felől min-
den hívő tájékozva legyen, de a császár kívánsága, hogy az
új tanok írásba foglalva már az 1530-iki augsburgi biro-
dalmi gyűlés színe előtt bemutatásra kerüljenek, siettette
annak megalkotását. Hogyha a hitvallás jelentőségét vizs-
gáljuk, kétségtelennek látszik, hogy annak az egyház egész
beléletét átalakító nagy hatásánál nem csekélyebb annak
kifelé való jelentősége és mcsszeható közJogi [oniossáqa
és ereje.

Az Agostai Hitvallást Melanthon csupán tárgyalási
alapnak szánta, amelyen a régi egyház híveivel folytatott
eszmecserék és összeegyeztethető kísérletek felépülhetnek, de
annál sokkal többé lett: az új egyház zsinórmértékévé vált,
tanainak klasszikus tömörségű, szabatos és meggyőző erejű
kánonjává, mely eggyéforrasztotta az egy hiten levőket s
kifelé közös védőpaizs gyanánt szolgált. A hit egységét volt
hivatva fenntartani s ezért csakhamar (Wittenberz 1533/
kötelezővé tették az egyházak annak tanítását. Luther s
követői megkívánták minden fel avatandó prédikátortól,
hogy esküvel ígérjék, hogy az augsburgi hitvallás szerint
fogják az igét hirdetni. Ugyanezt megkívánták a már mű-
ködő lelkészéktől os a doktorrá avatandóktól is. 1535-ben az
Augustana az egyházi rendtartás (Kirchenordnung) része
lett, 15S0-ban pedig bekerűlt eredeti alakjában az Egyesség-
könyvbe, mint szimbolum.

Kifelé való hatásában az ágostai hitvallás feladata az
volt, hogy elválas.sza a tiszta reformált tanokat az ideaen
tanoktói s esetleges hitbeli eltévelyedésektöl, megcáfolja a
ráfogásokat és elferdítéseket, amelyeknek a lutheri tanok ki
voltak téve s rámutasson a külőnbségekre, amelyek min-
den más egyháztól elválasztják. Ez a tisztázó és bizonyos
tekintetben védő szerep nem kicsinyelhető, ha meggondol-
juk, hogy az új egyház mily heves támadásoknak és sokszor
rágalmaknak is ki volt szolgáltatva azok részéről, akik benne
csak az egyház egységének megbontóit látták. A kath. vallás-
sal közös volt sok egyeben kívül az apostoli hitvallásnak az
az eredeti formája, amelyet Luther változatlanul megtartott.
de az elvi ellentétek nem egy tekintetben oly mélyrehatók
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voltak, hogyahatárvonalak meghúzása elkerülhetetlen volt.
Épp így el kellett választani a tiszta lutheri tanokat a zwing-
liánusok, újrakeresztelök és szektáriusok tanaitól. Nem volt
elég tehát a hit igazságainak szabatos összefoglalása, ki kel-
lett mondani a hitvallásnak azt is, hogy az ellenkező tano-
kat elítéli, azokkal s a hitetlenekkel szembehelvezkedik. Így
az Ágostai Hitvallás, mint a hitéletnek szilárd fundamen-
tuma, befelé egységet, kifelé erősséget és védelmet jelentett.

Közjogi jelentőséget annyiban nyert az Ágo.stai Hit-
vallás, hogy ennek alapján történt Németországban s egyéb
államokban is a vallásszabadság elnyerés~ vagyis az Augus-
tana-n felépült egyházak szabad vallasgyakorlatát az'
1555-iki vallásbéke óta birodalmi törvény biztosította. Az
1648-iki westfáliai béke ezt a törvényes védelmet, amely eddig
csak az augsburgi hitvallás alapján állóknak járt ki, ezentúl
a reformátusokra is kiterjesztette.

Jókor ráeszméltek arra a hazánkbeli. felsőmagyaror-
szági egyházközségek is, mennyire fontos az, hogy hitbeli
dolgaikat egységesen rendezzék s vallásuk alaptanait meg-
formulázzák. A Németországból behozott augsburgi Con-
fessio mintájára legelőször a felsőmagyruro.rszági öt sz. kir.
város alkotta meg hitvallását, mely a Confessio Pentapo-
litana néven ismeretes és ou hazai viszonyokhoz alkalmazott
változata csupán az eredeti hitvallásnak. A Pentapolitana
létrejöttére is külső körülmény adott közvetlen okot; be kel-
lett mutatniok 1549-ben a kir. biztos felszólítására hitiiknek
alapelveit. Még két hitvallás keletkezett, mint ismeretes, a
Felvidéken, ú. m. a Confessio Hepiapolitana és Scepusiana,
amelyek kevés önállóságot mutatnak s mindnyájan az ősfor-
rás, az Augustana leszármazottai. Hivatásuk az volt, hogy
az egységes hit alapján tömörítsék egyrészt a lutheri tanok
magyarországi követöit, másrészt a felsőbb hatóságok védel-
mét biztosítsák az elfogadott s jóváhagyott tanok vallóinak.
Így, mint látjuk, nálunk is fontos közjogi jelentősége volt a
különbözö hitvallásoknak. ami kétségkívül az egyház fejlő-
désére és alakulására csak előnyös hatással lehetett, hiszen
a kőzős védelem s az egymásra-utaltság érzése tömörülésre
s a kapcsolatokszorosabbá tételére vezetett. Egy nagy szel-
lemi közösségbe tartoztak az ország határain belül s azokon
kívül is, akik hitéletüket az augsburgi hitvallás alapján ren-
dezték be s a nagy, hatalmas Némethirodalom védőszárnyai
kiterjedtek mindazokra, akik a Confessiet vallották.') .

1) Lásd részletesebben a szerkesztésem alatt "Emlékkönyv az
Ágostai Hitvallás négyszázados ünnepére" c. munkában megjelent ta-
nulmányomat, 42-60. ll.
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Érdekes és teljesen új, az eddigi felfogásokkal merő-
ben ellentétes nézőpontból tárgyalja az augsburgi hitvallás
jelentőségét Lortzing göttingeni emeritált ev. lelkész.") Ö

méltányolja ugyan a Confessio nagy és áldásos hatását a
hitélet terén, de aggályosnak mondja annak hatását nemzeti
szempontból. Egészen eredeti fejtegetés ei az augsburgi
ünnepségek alkalmából külön füzet alakjában napvilág ot
láttak. Lortzing ebben kifejti azt a nézetét, hogy az augs-
burgi hitvallás megbontotta a német nemzet egységét s ezzel
nagyban meggyengítette annak ellentálló-erejét. Nem habo-
zik kijelenteni, hogy 1530 július 25-ike "a ném et nemzetnek
fekete napja" volt, s az ebből kifolyó augsburgi vallásbéke
(1555) nem oldotta meg, csak elodázta a vallási kérdések
rendezését. V. Károly császár elég nagy koncepciójú ural-
kodó volt ahhoz, hogya vallási téren fenyegető bomlás nagy
politikai fontosságát átlássa s ezért akart ő minden áron
békés megegyezésre és megértésre jutni. Ez. nem sikerült s
meg kellett érnie birodalma népeinek kettészakadását. Az író
szerint a vallási egyenetlenség gyűlölködésre vezetett, hitval-
lás hitvallással, testvérnép testvérnéppel kerűlt szembe s a
sajnálatos szakadás három megaláztatást hozott anémet
nemzetnek, három szégyenteljes béke alakjában; ezek vol-
tak: az 1648-iki westfáliai béke, amelyet svédek és franciák
diktáltak a megalázott Németországnak; 1803-ban az ú. n.
felszabadító háború utáni tilsiti béke megint idegent engedett
rendelkezni az egység nélkül való német haza felett, 1919-
ben pedig teljessé lett a megaláztatás, mely azt érte. Német-
ország és Ausztria, a két németnyelvü, de más vallású állam
gyűlölködése egymás ellen végzetessé vált. Itt a vallási motí-
vumokból eredt ellentét politikai térre csapott át, féltékeny-
kedésre vezetett s Lortzing szerint a világháború egyik elő-
idézője volt. Különösen szerencsétlennek tartja Lortzing azt,
hogy 1917 -ben, amikor a világháború legutolsó erőfeszítései
közt egyaránt vérzett és küzdött a kath. és prot. nemetség.
akkor nagyszabású reformációs ünnepekkel (négyszázéves
forduló) megint éket vertek német és német közé s az egysé-
get megbontva, a felbomlás rnunkáját elősegítették. Lortzing
a bajok orvoslását abban látja, hogy helyreállítsák az egy-
séget vallási téren, még pedig oly módon, hogy az egész
nérriet nemzet térjen vissza a kath. egyház kebelébe, mely-
ből a reformáció megindulásakor sem volt szándékában
végleg ~lszakadni, hiszen a reformátorok maguk is
(Melanthon) a Confessiot csak a békés megegyezés alap-

') J. Lortzing, Die Augsburgische Confession vom religiösen
. und vom nationaJen Standpunkt aus beJeuchtel. Paderborn, 19:30.
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jául szánták. Kiemeli azokat az érdemeket, amelyeket a
Szentszék a világháború alatt s a felbomlás idején a világ
rendjének helyreállítása és a béke érdekében szerzett s a val-
lási téren való egyesűléstől a nemzeti téren való megerősö-
dést várja.') Érdekes, hogy ez a meglepö indítvány éppen
volt ev. lelkésztől ered s bár fejtegetései nem egyszer meg-
győzők és gondolkodóba ejtenek, mégis be kell látnunk,
hogy az .Ágostai Hitvallást ferde világításba helyezi és azért
következtetései nem fogadhatók el.

Erdekes jelenség, hogy újabban egész irodalma támadt
annak a felfogásnak, amely szerint az augsburgi hitvallás
voltaképen ökumenisztikus szellemű irat, vagyis általános
keresztyén szempontból érvényes igazságok foglalata s nem
áll <útjában a keresztyén vallások esetleges egyesülésének.
Luther ismert kritikájában, amelyet a hitvallásról, mint
nagyrészt Melanthon művéről mondott, az a kifejezés, hogy
"én nem tudnék ily csendesen lépkedni", némelyek szerint
elismerése Melanthon diplom.atikus ügyességének, amely
szerencsésen kikerülte a főbb ütköző pontokat; e kíméletes-
ségre Luther már temperamentumánál fogva sem érezte
magát képesnek. Mások szerint, ellenkezőleg, kritikája a
túlságos óvatosságnak s megalkudni-tudásnak, ami Melan-
th ont utóbb az árulás vádjának is kitette és sokféle kommen-
-tálásnak forrása lett.

A hitvallásnak talán legfontosabb, alapvető fejezete,
a 4. pont, mely a megigazulásról szóló: tant fogalmazza meg.
A Hitvallás latin szövegében ugyan előfordul a ,;sola" szó,
vagyis az üdvözülésról szólva, a Confessio kimondja, hogy
az ember egyedül a hit által igazul meg, a német szövegben
azonban ez a kizárólagosságot kifejező szó hiányzik s a hit-
vallásnak ez a formája nem áll oly éles ellentétben a kath.
felfogással, mert belemagyarázható, hogy a hiten kívül a
jócselekedeteknek is juthat szerep az üdvözülésnél. Feltűnést
keltett az "Internationalen kirchliohen Zeitschrift" -ben már
1917 -ben megjelent cikk Kihlén svéd lelkésztől, Az Ágostai

. Hitvallás és a katholicizmus címen. Ennék fejtegetés ei szerint
az Ágostai Hitvallás nem egyéb, mint egy új keresztyénség,
az evangélikus keresztyénség felszínre jutását jelzi s volta-
képen a katholicizmus reakciója a románizmus ellen, mely
akkor a katholicizmust idegen irányba akarta terelni. 2)
Kihlén hivatkozik Ranke3) híres kijelentésére, hogy az Ágos-

IlU. o. i. m. 53-62. ll.
') Kihlén, Augsburger Beke nntnis ll. Kalholicizmus (Inter-

nationalen Kirch!. Zeitschrift. 1917. 168. 1.).
3) Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalt. ct . Reform. 1881.

173-4. ll.
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tai Confessio a maga egészében még a latin egyház szelle-
mének szülötte, amely még annak határai közt mozog s
annak szellemi produktumai közül talán legérdekesebb és
legfigyelemreméltóbb. . -

Heiler Frigyes még tovább megy az "Evangelisches
Hochkirchentum" c. folyóirat (1926. 53.) "Evangélikus
katholicizmus" c. cikkében. Ebben azt állítja, hogy az augs-
burgi hitvallás dogmatikus okirat arról, hogy a lutherániz-
mus nem akarta soha megbontani a kontinuitást a régi egy-
házzal s ezért minden reforrnátori mozgalom "Magna Char-
tájának" nevezi. Szerinte az eredeti lutheránizmus e konti-
nuitás szolgálatában szerkesztette meg békülékeny hangon
hitvallását, amelyben semmi sincs, ami a közös, egyetemes
keresztyén egyház tanaival ellentétben állana, vagy azokkal
szembehelyezkednék. E tekintetben Heiler jogosan hivatko-
zik magára Me.lanthonnak ellenségéhez, Campeggio pápai
legátushoz Írt levelére, amelyben ő nem reformátori han-
gon, hanem szintementegetődzve ir a pápai követnek s biz-
tosítja őt arról, hogy a Confessioban nem foglaltatik az
egyetemes keresztyén egyház tanaival ellenkező tanítás.

Más hittudósok elítélik a Confessio békülékeny hangját
ésannak ökumenikus voltát kétségbe vonják, miután meg-
állapítható, hogy az csupán a katholicizmussal szemben
.Leisetreier", vagyis engedékenyebb, de merev egyéb,
reformtanokkal szemben, igy Zwinglivel határozottan szem-
behelyezkedik. Söderblom Náthán, uppsalai érsek, ki az
egész ökumenizáló irányzat egyik legfőbb képviselője,
eleinte szintén erősen elítélte Luthert Zwingli tanaival szem-
ben tanusított magatartása miatt s a marburgi értekezleten
szerinte Luther "oktalanul és szerencsétlenül"') viselkedett.
Utóbb azonban e tekintetben megváltoztatta felfogását és a
lutheri kátét tárgyalva, annak fontossága miatt azt óhaj-
taná, hogy az egész 1929-es évet okumenisztikus Luther-
emlékévnek neveznék s ünnepelnék. Az ökumenicitást,
vagyis egyetemességet Luther felfogásában, nem az ő szavai-
ban s' magatartásában, tehát nem külső kőrülménvekben
kell keresnünk, mert sokkal mélyebben fekszik; a hit tnélu-
ségében akarta ő az egységet megtalálni s helyreállítani.

Söderblornon kívül Hettling Albert is ily értelemben
ír a "Lll ther in ökumenischer Sieht" c. munkájában. A Kis
Káté Rettling szerint teljesen ökumenisztikus alapon áll s a
Miatyánk, a keresztvetés és az apostoli hitvallás, melyeket
IlZ imádkozásnál előír, a régi egyháztól való átvételek. Egy-

1) "unvernünftig u. unglücklich entgegentrat (Söderblom N.,
Einigung der Christenheit, 1925. 28. l.).



ízben Luther azt írja: "Mindnyájan a pápaság tói szárma-
zunk", az augsburgi gyűlés alkalmával pedig úgy nyilatko-
zik, "hogyha sikerül a pápát és Luthert összeegyeztetni, ez II

csodatett egyesíti Krisztusi és Beliált",
Az a tény, hogy az 1930-as jubileumi évben s már a

megelőzőkben is a teológiai szaklapok sűrűn foglalkoztak
az ágo hitvallás ökumenizáló természetével, azt mutatja, hogy
a vallás terén is erősen érezhető az új idők szelleme s a val-
lástanokat nem tekintették megmereviilt, érinthetetlen dog-
máknak, hanem azokat a mai ember lelkéhez közelebb
hozni, azokba igazán behatoluf igyekeztek. Megértették a
vallási elfogultságnak, szűkkeblűségnek anakronisztikus
voltát és eliminálni igyekeznének a nemzeti s emberi szem-
pontból egyaránt káros egyenetlenségeket. Heiler Frigyes
a "H ochkirche" (1930-iki 1. füzetében 4. l.) -ben így nyilat-
kozik: Az augsburgi Confessio az egység útját egyengeti a
keresztyén vallások közt s ez a legnagyobb érdeme. A refor-
mációnak ez az értékes gyöngye nem áll ellentétben a régi
egyház dogmatikai, hierarchikus és kultuszbeli hagyomá-
nyaival s békét és megértést teremthet köztűk. Sőt megérez-
hető benne csendes kritikája Luther vehemensségének,
amelynek vallási téren nincs helye és mindazon túlzásoknak,
melyekre az vezetett. Heiler azonban nem fenntartás nélkül
állítja, hogy az Augustana megegyezik a régi egyház tanai-
val, hanem hozzáteszi, hogy amennyiben ezek (t. i. a kath.
egyház tanai) az egyházatyák tanításaival nem ellenkeznek.
Ebben szelíd utalás van egyszersmind arra, hogy az akkori
scholasztikus, pápai egyház nem mindenhen állott az ere-
deti, hamisítatlan keresztyén egyház alapján.

A pápaság kérdését, amelynél nehéz lett volna az ellen-
téteket kiegyenlíteni, egyáltalában nem érintette a hitvallás-
ban Melanthon, egy alkalommal azonban tiltakozott az
ellen, hogya pápákra vonatkoztassák azt, ami az egyházra
vonatkozik, t. i. hogy az az igazság valódi oszlopa. Mint
ismeretes, ez a tiltakozás nem volt alapnélküli. mert három
századdal később (1870-ben) a vatikáni zsinat a pápa csalat-
kozhatatlanságát tette dogmává. Igaz, hogy a jelenlegi pápa,
XI. Pius Mortalium Animos C. dekrétumában (1928) e tan-
nak némileg eltérő értelmezést adott, mondván, hogy mind-
azok, akik Kr isztusban igazán hisznek, a pápa csalatkozha-
tatlan tanító voltát abban az értelemben, mint azt a vatikáni
zsinat meghatározza, épp úgy hiszik, mint ahogy hiszik
Krisztus emberré levésének csodáját, vagyis azt, hogy az
"Ige testté lett" .1)

1) V. ö. Karl Thieme, Die Augsburgische Konfession U. Luthers
Katechismen. Giesen, 1930. 258. 1.
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Luther nem volt oly kíméletes a pápasággal szemben,
mint Melanthon s maga a Confessio sem, mert p. o. a
Schmalkaldeni Cikkekben határozottan a pápa ellen fordul.
A Zeitschrift für Sys. Theologie-ban (1926) "Die Einheit der
Kirche" c. cikk írója határozottan meUette foglal állást, kije-
lentvén, hogy mindaz, amit Luther a schmalkaldeni cikkek-
ben a pápaságról mond, a Szentírásból vont helyes követ-
keztetés. Az Ú. n. Hochkirchlerek, vagyis Leisetreterek (lásd
fentebb) mellett Németország theológus ainak s egyházi írói-
nak egy tekintélyes csoportja nem teszi magáévá a Hitvallá"
ökumenisztikus voltáról szóló megállapításokat s az azokból
folyó következtetésekkel szembeszáll. Ez utóbbiak táborá-
hoz tartozik Thieme Károly, a "Die Augsburgische Konfes-
sion u. Luther Katechismeri auf theologische Gegenwarts-
werte untersucht" c. 1930-ban Giessen-ben megjelent na-
gyobbszabású mű szerzője. FŐleg Heilerrel száll vitába, aki
kijelentette, hogyanémet "Hochkirche" sokkal közelebb áll
a katolicizmushoz, mint egy olyan protestantizrnushoz, amely
tagadja Krisztusemberré válását, az egyház isteni eredetét
s Krisztus valóságos jelenlétét az Úrvacsorában. Vele szem-
ben Thieme megállapítja, hogy az ilyen protestantizmus
felel meg a hitvallás igazi szellemének. Ez a szellern azonban
elítéli egyszersmind az Ú. n. neoprotestantizmust, mely nem
annyira a reformáció tanaiban, hanem inkább a XVIII. sz.
felvilágosodottságánakeszméiben gyökeredzik. Ez' a neopro-
testantizmus nem jelent újabb szakadást az egyházban, nem
jelenti a reformáció életében új kerszak kezdetét, csupán
a reformáció egyik mozzanata, az eszmei téren is uralkodó
örökös fejlődés, tökéletesbülés utáni törekvésnek egyik meg-
nyilvánulása.J)

A neoprotestantizmus át óhajtja értékelni a Conf.
Augustanát, hogy annak világformáló ereje erősbödjék. Az
átértékelés nem érinti azonban a hitvallás alaptételeit.

Az átértékelés különben is az individualizálásra tö-
rekvő korunknak egyik figyelemre méltó tünete, de kerlátlan
önállóságát nem ismerhetjük el.

Az Ágostai Hitvallás világátformáló ereje éppen abban
rejlik, ha annak tételeit közelebb hozzuk korunkhoz és a
mai világfelfogásunkkal kongeniálissá tesszük. Piper
"Jugendbewegung und Protestantismus" c. 1923-han meg-
jelent cikkében rámutatott arra, hogy a lutheri hitvallások
sem állitják magukról, hogy egyszer s mindenkorra meg-
szabják az egyházi tanok formáit, hanem ezek a hitvallások
elsősorban csak korukhoz szóló hitvallások. Az eljövendő

') Lásd u. o. i. m. 262. 1. 2. jegyzetét.
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nemzedékeknek is értékesek, de nem megcsontosodott for-
májukban, hiszen senki sem gondolt még akkor örökéletű
normákra.l) Ennek a gondolatnak adott kifejezést Holl is
.Rejormation und Urchristentum" c. előadásában 1924-ben
(14. 1.) mondván: "Ember nem alkothat örökéletűt" - "Er
kann immer nur bekennen, was er und seine Zeit glatibt.
Und die Kirchen können nicht umhin, wenn anders sie leben
wollen, ihreeigenen Glaubenszeugnisse im Laufe der Jahr-
hunderte umzudeuten. Halten sie starr am lnhaIt oder voll-
ends an dem einmal gepdigten \V ortla ut fest, so verurteilen
sie sichselbst danrit zum Tode."

Ezeket a nagyjelentőségű szavakat külön megszívle-
lésre ajánlja Thieme, a lipcsei egyetem theol. fa.kultásának
tudós professzora, a jubileumi évben megjelent előbb idé-
zett munkájában, mely az Ágostai Hitvallás theológiai át-
értékelésének kérdését teszi alapos és komoly tanulmány
tárgyává.")

.Mi sem bizonyítja jobban az Ágostai Hitvallás világ-
átformáló erejét, mint az, hogy átértékelt alakjában ma is élő
hitvallása az ev. lutheránus egyházaknak, sőt annak egyik
sarkalatos alappillére. A hitvallás a maga átformáló erejénél
fogva a ker. egységnek egyenes fenntartója és erőhöz jutott
az összes világrészekben. Ma a lutheránusok lélekszáma az
egész földkerekségen 81,000.000, és így az összes protestáns
egyházak között a legnépesebb és legerősebb; 81 millió em-
ber egyházainak egyik fundamentuma a Confessio Augus-
tana. A világ lutheránusegyházainak összetartó kőtelékei
egyfelől Luther Kátéi, másfelől a Conf. Augustana. A Káték
a legnépszerűbb vallási iratok. A Confessio Augustana a
legjelentékenyebb és egyenesen uralkodó jellegű egyházi-
theológiai munka, mely világátfogó erejénél fogva biztosítja
a lutheránusok összetartozóságát. 3)

Az ágo Hitvallásnak ma már nincs meg az a nagy köz-
jogi jelentősége és ereje Németországban, mint a császárság
idején volt, de államjogi hivatása vagyonjogi kérdésekben
még mindig elvitázhatatlan és az is lesz, amíg az egyházak

. tántoríthatatlanul ragaszkodnak az Ágostai Hitvalláshoz. Ha
közjog szempontjából csökkent is az Ágostai Hitvallás súlya,
de ezzel szemben emelkedett világátformáló jelentősége az
egyházak beléletében. Anémet birodalmi kőztársaság összes
államaiban a bevett összes lutheránus egyházak és német

1) Piper i. lll. 49. l.
') 1. m. 264. 1.
a) V. Ö. D. Ph. Bachmann erlangeni egyetemi theol. tanár al-

kalm;' iratát: "Die Augsburgische Konfession, ihre Geschichte, ihre
Bekenner, ihre Bedeutung." Berlin, 1930. 31. 1. •
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-Iutheránuaszabadegyházak kivétel nélkül az ágo Hitvallásra
hivatkoznak újonnan megalkotott egyházszervezeteikben és
alkotmányaikban.

A szlovenszkóí ágohitv. egyház és a szlovenszkói luthe-
ránus szlovák szahad egyház (Pelikán-féle mozgalom) is fel-
vették egyházi alkotmányukba, illetve egyházszervezetükbe,
hogy az egyház az Ágostai Hitvallás tételei alapján álP)

El kell ismernünk, hogy ma, a nagy világháború után
és a világnézetek rohamosabb átalakulása folytán az egyhá-
zakat elsősorban a szioekben rejlő vallásos javak tartják
össze. Ennek megerősítésére szolgál még az Ágostai Hit-
vallás is. A Confessio a lutheránus egyházak együttműkö-
désére és kölcsönös megerősítésére nagy értékeket és lehető-
ségeket adott és biztosított.

Az evangelikus egyház a hitvallók egyháza és neve
mint nagy idők emléke, világátformáló erőt tartalmaz első-
sorhan a lutheránusok egyházain belül és kioűl és másod-
szor újabban, éppen a jubileum évében hangoztatott öku-
menikus voltánál és jellegénél fogva a katolicizmussal
szemben is.

Az Ágostai Hitvallás őkuménikus voltáhan látom én
históriaí s egyházjogi szempontból a lehetőséget a keresz-
tyén egység megteremtéséhez. Ha ez az egység megvaló-
sulhatna, az lenne Agostai Hitvallás világátformáló erejének
legmagasztosabb hatása és gyümölcse.

1) L. Felsőmagyarország ágo hitv. ev. egyházközségeinek el-
szakítása és a szlovenszkói ágo hitv. ev. egyház alkotmánya c. tanul-
mányomban. (Az idézett Emlékkönyvben 174. és 205. ll.)




