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Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy diplomamunkámban csak az
irodalomjegyzékben felsorolt műveket használtam fel. Minden használt
irodalmat felsoroltam. Csak a szó szerint átvett szövegeket tettem
idézőjelbe, ekkor a forrás helyét pontosan megjelöltem.

Budapest, 1998. február

Előszó

"Egyházi életünk egyik sokat vitatott kérdése az utóbbi
időben az evangelizálás. ... Mindenki érzi, hogy baj van. Más a
világ élete és más az egyházé. Óriási azoknak a száma, akiknek
az életében nem jelent üzenetet az Evangélium. És nem téveszt
meg bennünket még az sem, hogy általában eléggé látogatottak a
templomok, egyházi vonatkozású gyűlések és konferenciák,
hogy minden gazdasági nehézség ellenére is van áldozatkészség
híveink körében, építünk templomokat, iskolákat, gyülekezeti
helyiségeket, emelünk szobrokat. Mindezek ellenére is, - hacsak
strucc politikát nem űzünk - érezzük, hogy bajok varrnak. És ha
az összes bajokat a legrövidebben akarjuk összefoglalni, úgy
tény az, hogy az emberekben nem él Krisztus. ... És akik ezt
látják, - és hála Istermek már sokan kezdik látni felelősséggel evangélizációért kiáltanak és imádkoznak." '
Megdöbbentőek ezek a szavak, mert - bár 1938-ban
íródtak - a mai helyzetet is híven tükrözik. Ezért különösen is
örülök annak, hogy dolgozatomban az evangélizáció történetével
foglalkozhatom, és egy kicsit jobban megismerhetem azt.
Fontosnak tartom a rég- és közelmúlt ismeretét, mert sokat
segíthet abban, hogy hatékonyabbá váljanak a jelen
evangelizációs törekvései.

1 Weinberger Gusztáv: Magyar evangélizáció, Evangélikus Élet, VI, 20.
1938. május 14. (4.o.)
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I. Az evangélizáció szó eredete és jelentése

Evangelizáció szavunk a görög tó eu*aggevlion, -ou
(örömüzenet,
evangélium, jó
hír) főnévből
képzett
eu*aggelivzw
igéből ered. Jelentése: jó hírt hoz, örömöt
hirdet, örvendetes üzenetet ad át, örvendetes dolgo(ka)t mond.
Az
Újszövetségben
használt
eujaggevlion,
eujaggelivzein, eujaggelivzesqai, eujaggelivsqh szavak a
perzsa "aggelosz"-ból származnak. Aggelosz - a követ, eu aggelosz - az a követ, aki jó hírt, például győzelemről szóló hírt
hoz.
A hellenista nyelvhasználatban egy-egy orákulum
(oraculum, lat.: jósige, jövendőmondás, vakon tisztelt tanácsadó)
hírüladóját is jelentette ez a szó. Ennek megfelelően alakul az
eujaggelivzesqai értelmezése is. (örömhírt hozni, hírül adni).
Ennek az igének van egyfajta szakrális használata és
értelmezése is. Az "isteni ember" megérkezését, megjelenítését,
vagy egyszerűen csak egy fiúgyermek születésének hírüladását
jelenti.
A császárkultuszban az isteni cézár beszédeit, rendeleteit
is
eujaggevlion adta hírül. De eujaggevlion volt például a
trónörökös születésének, nagykorúsága elérésének vagy
trónfoglalásának a hírüladása is. Erről olvashatunk Prienne és
Halikamassos ránk maradt naptárfelirataiban is. A Priennei
felirat például így adja hírül Augustus születését: "Ezen a napon
új fényben ragyog a világ. Már szinte elpusztult volna, ha a
maszületettben nem mutatkozna közös szerencse minden ember
számára. Az ítél helyesen, aki ebben a születési ünnepben a
maga számára az élet és az összes életerők kezdetét ismeri fel.
Vége van armak az időnek, amikor az embernek sajnálnia kellett.
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hogy megszületett. A gondviselés ezt az embert olyan
ajándékokkal töltötte meg, hogy ő számunkra és az eljövendő
nemzedékek számára megváltónak küldetett: véget vet a
visszásságoknak, minden nagyszerűen fog alakulni. Az istennek
a születése a hozzáfűződö ígéretek felé vezet: születésével új
időszámítás kezdődik. "2
A császár születése a rá vonatkozó örömhírek
(eujaggevlion) kezdete. Augustus a "szótér", a megmentő, aki a
sok háborúskodás után végre békét, megváltást hoz a meggyötört
világnak, uralma új világkorszak, új aranykor kezdetét jelzi.
Kortársai úgy érezték, hogy benne testesülnek meg és
teljesednek be messiási reményeik. Az eujaggelivzesqai ige az
ógörögben és a hellenista szóhasználatban ui. szabadítással
kapcsolatos jelentéstartalmat is hordott magában. A kor messiási
váradalmai azt fejezték ki, hogy szabadulásra vágytak a
háborúktól és az embert fogvatartó démoni erőktől is.

2 Benke György: Az ökumenikus evangelizáció teológiai bázisa, Theológiai
Szemle, 1993/3. (I6O.0.)

Gazdag Zsuzsa: Az evangelizáció története és értékelése

II. Az evangélizáció ószövetségi előfordulása

A LXX. a héber rcb (tudósítani, jelenteni, [többnyire
örömhírt]
kihirdetni)
igét
fordítja
eujaggelivzesqai
-ként. Ezt használták, mikor győzelmi hírt hoztak. Példa erre az,
amikor Rékáb és Baaná megölik Jonatán fiát, Isbósetet és a
gyilkosság megtörténtét mint örömhírt adják tudtul Dávid
királynak: "Elvitték Isbóset fejét Dávidhoz Hebrónba, és ezt
mondták a királynak: Itt van Isbósetnek, Saul fiának,
ellenségednek a feje, aki életedre tört. Bosszút állt az Úr a mai
napon uramért, a királyért Saulon és utódain. Dávid azonban így
felelt Rékábnak és testvérének, Baanának, a beéróti Rimmón
fiainak: Az élő Úrra mondom, aki kiváltott engem minden
nyomorúságból, hogy én lefogattam és megölettem Ciklágban
azt, aki hírül hozta nekem, hogy meghalt Saul, és aki azt
gondolta, hogy örömhírt hoz. Ezt adtam neki a hírért. Hát akkor
most, amikor gonosz emberek meggyilkoltak egy igaz embert a
saját házában, a fekvőhelyén, hogyne kérném számon tőletek a
vérontást, hogyne irtanálak ki benneteket az országból?!" (2Sám
4,8-11)3
Ézs 52,7: a fogság végét, a szabadulás örömét, Jahve
győzelmét hirdeti: "Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az
örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást
hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!" Ez azonban jó
3 A bibliai idézeteket az 1975.évi újfordítású Biblia javított kiadásából
vettem, melyet a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi
Református Egyház Kálvin János Kiadója adott ki Budapesten, 1992-ben.
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hír nemcsak Izraelnek, de a pogányoknak is: "Mert megjelenik
az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr
maga mondja ezt." (Ézs 40,5) Az Úr uralkodása áldás lesz
mindenki számára: "Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám
nemzetek! Mert tanítás származik tőlem és törvényemet a népek
világosságává teszem hamarosan." (Ézs 51,4)
A Zsoltárok könyvében is gyakori annak a jó hímek
meghirdetése, amely arról szól, hogy Jahve uralkodik. (PL: 96.
zsoltár)
Az Ószövetség gyakran szól arról, hogy Isten
kinyilatkoztatásának végső célja az, hogy felállítsa uralmát a
földön, megteremtse országát az emberek között. Jézus idejében
nagyon várták azt, aki az erről szóló örömhírt elhozza majd.
Személye nem volt igazán fontos, annál inkább az általa hozott
üzenet az Úr dicsőségéről, uralmáról. Ha a jó hírt hozó személye
nem is volt igazán fontos, azért a zsidóság messiási váradalmait
mégsem hagyhatjuk egészen figyelmen kívül.
A próféták korában a nép sokat foglalkozott a jövő
kérdésével. "Az utolsó dolgokról" valamiféle néphit is
r

kifejlődhetett és ebben nagy szerepe volt "az Ur napjának",
hiszen az világosságot és dicsőséget fog hozni. (Feltételezhető,
hogy a végső időkre vonatkozó reménységgel párosult az
eljövendő Messiásba vetett hit.)
A vallástörténeti kutatás bebizonyította, hogy az ókori
Keleten (így a palesztinai zsidóságban is) élt egyfajta elképzelés
"az utolsó idők eszményi uralkodójáról", a Messiásról, akit
egyértelműen világi vezetőnek gondoltak, aki feg3^errel és
erőszakkal tesz szert a hatalomra. Ez azonban csak az egyik
vonal. A másik szerint egész másról van szó, mert a Messiás a
béke fejedelme lesz és a boldogság és jólét országát állítja majd
fel.
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Ézsaiásnál gyakran jelenik meg a Messiás alakja. Vele
kapcsolatban az emberi reménység helyére a hit kerül, ami azt
jelenti, hogy az ember elfogadja azt a tényt, hogy Isten a
történelem ura. A messiási kor lényege pedig az, hogy akkor
Isten fog uralkodni, az 0 hatalma és dicsősége lesz
nyilvánvalóvá. Ézsaiás könyve 60. fejezetének elején pedig arról
olvashatunk, hogy Isten nemcsak Izrael, de az egész világ,
minden nép, a pogányok fölött is uralkodik majd.
Ezt a mindenkire érvényes üzenetet úgy adták tovább,
hogy az evangélium szót használták, mert az ismert volt a nem
izraeliták körében is. A diaszpórában élő zsidóság buzgón
törekedett arra, hogy a pogányokkal megismertesse az igaz
Istenbe vetett hitet. Ebben a törekvésben nagy segítséget jelentett
a Kr. e. III. században a Septuaginta, az Ószövetség görög
fordítása, amit sikeresen használhattak "hittérítői célokra",
amikor kereskedelmi kapcsolatba kerültek a velük élő népek
minden
rétegével. "Egy pogány, aki vágyott az igazság
megismerésére, arról ír, hogy nem akar többé egyetlen filozófiai
rendszerhez sem csatlakozni, mert jó szerencséje összehozta egy
zsidó vászonkereskedővel, aki Rómában járt, és rajta keresztül
eljutott az egy Isten megismerésére.""*

4 Edmund Hamer Broadbent: Zarándok gyülekezet - Az újszövetségi
gyülekezetek történelmi vándorútja (20. o.) Evangéliumi Iratmisszió
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III. Hogyan jelenik meg az evangélizáció az
r

Újszövetségben?
Az egyház összes életmegnyilvánulásának, így az
evangélizációnak a gyökere is a missziói parancsig nyúlik vissza.
"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden
hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." " (Máté 28,
18-20)
A tanítványok elküldését azonban megelőzte
elsődleges, alapvető küldetés. Jézus küldetése:

egy

"Az Úr lelke van énrajtam,
mivel felkent engem,
hogy
evangéliumot

hirdessek

a

szegényeknek;
azért küldött el,
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
(Lukács 4, 18-19)
János evangéliuma 5-8. fejezeteiben is állandóan
visszatérő Jézus kijelentése: "Az Atya küldött engem." Jézus
küldetéséről szóló igék még pl.: "így szólt akkor Jézus azokhoz a
zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet.
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valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az
igazság megszabadít titeket." " (Jn 8, 31-32)
Máté evangéliumában ezt olvassuk: "Utoljára pedig fiát
küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: Fiamat meg fogják
becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak
maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk
lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és
megölték." (Mt 21, 37-39)
János pedig így ír: "Mert az Isten nem azért küldte el a
Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a
világ általa." (Jn 3,17)
Ezekben az idézetekben a küldést az
ajpostevllw
ige fejezi ki, ebből származik a ov ajpovstolo", -ou főnév. (így
nevezték a tanítványokat miután Szentlélekkel telve elindultak,
hogy a rájuk bízott küldetést teljesítsék, azaz: hirdessék az
evangéliumot. Zsid 3,1 az egyetlen olyan hely, ahol az
ajpovstolo" nem a tanítványokra, hanem Jézusra vonatkozik).
Jézus küldetéséből következik mindenki más megbízatása
az evangélium hirdetésére. így mondta el ezt Jézus főpapi
imájában: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem
őket a világba:" (Jn 17,18) De ugyanezt fejezi ki János 13,20 is:
"Bizony, bizony, mondom néktek: aki befogadja azt, akit
elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja
be, aki engem elküldött."
A tanítványok elküldése együtt jár a Szentlélek ígéretével,
illetve ajándékozásával, ahogy erről János 20,21-22-ben is
olvashatunk: "Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség
néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek
titeket." Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek
Szentlelket!" "
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A tanítványok küldetésének végrehajtását a Szentlélek
jelenléte és munkálkodása teszi lehetővé. Küldetésük alapja az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való élő kapcsolat. Az
evangélium hirdetőjének Krisztussal való kapcsolatát világítja
meg még a khruvssw ige is, ami gyakran előfordul az
Újszövetségben. Főnévi alakja a ov kh~!rux,-uko" viszont csak
három helyen olvasható: 2Pt 2,5-ben, ITim 2,7-ben és 2Tim
1,11-ben.
A kh~rux vagy herold fontos szerepet töltött be a királyi
udvarban. A király tekintélyével volt felruházva, az ő szószólója
volt. Szerepe volt a kultuszban is: nyilvános áldozatoknál ő
kiáltotta ki az imádságot, hogy mindenki hallja. A tanítványok is
ilyen küldöttek, hirdetik, ami rájuk bízatott.
De az evangélium hirdetési kötelezettségre való felszólítás
nemcsak Máténál, hanem a másik két szinoptikus evangéliumban
is szerepel. Márknál ezt olvassuk a 16. fejezet 15. versében:
"Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." " Lukács
abba a történetbe ágyazza bele ezt a parancsot, amely azt írja le,
hogyan jelent meg a feltámadott Krisztus a tanítványai között.
"Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat és így
szólt nekik: "így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de
a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, hirdetni
kell az ő nevében a megtérést és bűnbocsánatot minden nép
között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én
elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a
városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel." " (Lk 24,
45-49)
Meg kell még említeni az Apostolok Cselekedetei elején
elhangzó
missziói
parancsot
is,
amely,
ha
más
megfogalmazásban is, de ugyanezt mondja el: "Ellenben erőt
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kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig." (Apcsel 1,8)
A fenti újszövetségi igehelyekből egyrészt az tűnik ki,
hogy az evangéliumhirdetés területe az egész világ, az
oijkoumevnh gh~. (A gh~ azt a helyet, azt az életteret jelenti,
ahol az ember él.) Az Újszövetségben a föld és a világ
megjelölésére azonban nemcsak ez az egy szó szerepel, hanem
előfordul a kovsmo" is, ami az Istentől elidegenedett, bűn által
megromlott világot jelenti, másrészt pedig azt, hogy az egyház
élete és megújulása a küldetés (misszió) és ezen belül az
evangelizáció feladatának vállalásától és betöltésétől fögg.
Ha megkülönböztetésekkel akarunk élni, akkor azt
mondhatjuk, hogy az egyház missziója az egész földön
kezdetben annyiban volt evangelizáció, amennyiben az
apostolok,
evangélisták,
próféták
lelki
ajándékokban
/karizmákban/ részesedtek. Az első idők karizmatikus gyülekezet
vezetése mellett az evangelizáció, a misszió és a gyülekezeti
igehirdetés nem különültek el egymástól. A keresztyénség első
századában az evangelizáció egyrészt egybeesett a misszióval
(amermyiben nem csak egyesek, hanem sokak megnyeréséről
volt szó), másrészt kibontakozott az a mai formája, amely a
gyülekezeti élet megelevenítését, a gyülekezeti tagok hitének
mélyítését, és szolgálatra indításukat célozza.
Az egyházi élet fejlődésének előrehaladtával szükségessé
vált különböző gyülekezeti tisztségek kialakítása, hogy minden
ékesen és jó rendben történjen az egyházban. (IKor 14, 40) Ezért
választottak püspököket és presbitereket, akik az apostolok
megbízása és a gyülekezetek megerősítése alapján végezték
szolgálatukat. A két elnevezést kezdetben felváltva is használták
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ugyanannak a hivatalnak a megjelölésére. Néhány gyülekezetben
több püspök-presbiter működött egyszerre.
Ezekben a gyülekezeti elöljárókon kívül olyanok is
munkálkodtak az egyházban, akik nem voltak helyhez,
gyülekezethez kötve. Ok /tanítók, evangélisták, próféták,
prédikátorok, stb./ gyülekezetről-gyülekezetre vándoroltak és
segítették a helyi vezetőket a gyülekezeti élet feladatainak
elvégzésében.
Az evangelizáció és a misszió az első időben egybeestek,
amennyiben nem csupán egyesek, hanem sokak megnyeréséről
beszélünk, másrészt pedig már a kezdeteknél kibontakozott az
evangelizáció ma is meglévő, végleges formája: a rendszeres,
állandó gyülekezeti szolgálat melletti rendkívüli, különleges
munka, amely a gyülekezeti élet megelevenítését szolgálja.
Az Újszövetségben tehát az evangelizáció az egyházi élet
döntő fontosságú tényezője, mert célja: a hitébresztés és Krisztus
testének építése.
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IV. Az evangélizáció történeti áttekintése
A kezdetektől a XIX.

századig

Az evangélizáció jézusi követelménye a keresztyénség
történetében mindenütt, minden korban jelentkezik, csak néha
erőteljesebben, mint máskor, aszerint, hogy mermyire él az
egyházban a missziói elkötelezettség tudata.
Magát az egyházat is evangélizáció hozta létre az első
pünkösdkor, amikor az emberek szívükbe fogadták a hirdetett
evangéliumot. A megalakult egyházban kezdetben (az apostoli
korban és azt követően még egy ideig) igen aktív missziói
munka folyt. Egyrészt a pogányok között, másrészt pedig azok
körében, akik elvesztették hitüket, vagy akikben megingott a
bizonyosság. Az evangelizációs tevékenységet csak elősegítette
az a tény, hogy a gyülekezet egyes tagjai (természetesen csak a
megfelelő karizmák birtokában) jogosítva voltak a nyilvános
igehirdetésre.
Az őskereszténység hitét jelentős mértékű eschatologikus
várakozás jellemezte. A hívek chiliazmusa (Krisztus ezeréves
uralkodásának várása a végleges visszajövetele előtt) általános
jelenség volt. Szilárdan hitték: az Úr közel. Amikor azonban ez a
reménység (Jézus mielőbbi visszatérése) nem teljesedett be, igen
sokan csalódtak, és ez a csalódás magát az alapot, a hitet is
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megrendítette. így egyenesen szükségessé vált az evangelizáció
az egyházon belül.
A II. század második felében fellépett Montanus (160189) tevékenysége, ha evangélizációnak nem is nevezhető, de a
maga módján evangelizációs célkitűzéssel indult. Montanus és
prófétanői (Priscilla és Maximilla) úgy hitték, hogy Krisztus
ezeréves uralma az új (frígiai) Jeruzsálemben valósul majd meg.
A
Szentlélek
hiteles
szószólóinak
hitték
magukat,
önmegtartóztatást követeltek az evésben, az ivásban és a nemi
életben egyaránt.
A montanista mozgalmat Gáncs Aladár is említi. Szerinte
az ébredések történetében a pünkösdi ébredés ún. "ébredési
ideál" volt, egyfajta minta, mert középpontjában a kereszt állt.
Ehhez a kezdeti mintához hasonlít minden újabb, más ébredési
törekvés, így Montanus mozgalma is. Úgy gondolja, hogy itt
korántsem a kereszt, hanem Montanusnak és prófétanőinek
személye állt az előtérben, akik nem tudták levonni a megfelelő
konzekvenciákat az Úr visszajövetelének eddigi késéséből.
A IV. század eleje fordulópontot jelentett a kereszténység,
az egyház történetében. 312-ben, a Milvius-hídnál vívott döntő
ütközetben Konstantinus győzött. Bevallása szerint azért, mert a
csata előtti éjszakán álmában a kereszt jelent meg előtte, és egy
hangot hallott, amely arra szólította fel, hogy pajzsára Krisztus
monogramját írja. Ha ezt megteszi, akkor éjeiben győzni fog.
313-ban I. (Nagy) Konstantinus és Licinius római
császárok vallásszabadságot biztosítottak a keresztényeknek,
megszűnt a keresztényüldözés a Római Birodalom egész
területén, a keresztények visszakapták elkobzott javaikat.
Konstantinus a keresztény klérusnak olyan privilégiumokat ad,
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mint a pogány vallási vezetőknek. Szívesen nevezteti magát
"püspöktársnak", és feljogosítva érzi magát arra, hogy belső
egyházi ügyekbe avatkozzék. Az új viszonyok között
felerősödött a keresztények és a pogányok kultúrájának
kölcsönös egymásra hatása, a keresztény oldalon megnőtt az
elvilágiasodás veszélye. Sokan, akik lélekben pogányok
maradtak, azért csatlakoztak a kereszténységhez, mert valamiféle
előnyt reméltek tőle.
Megváltozik a kereszténység arculata is, a misszió helyére
a nevelés, a katekézis lép, de ez sem ér el, érhetett el
mindenkihez.
A következő néhány évszázad meddőnek nevezhető az
evangelizáció története szempontjából. Csak a VI-VII. században
láthatóak újabb evangelizációs próbálkozások, amikor
Kolumbán (+615-ben) ír-skót szerzetes társaival együtt a
Rómához való csatlakozás, és az egyházi szervezetbe való
beilleszkedés nélkül Franciaországon át Itáliáig vezető
evangelizációs útra indult.
A III. és IV. században jutott el először Írországba az
evangélium; a VI. században pedig már az egész ország
kereszténnyé lett. Az ír szerzetesek az Írország és Skócia közti
szigeteken telepedtek le. lona (Hy), a "Szentek Szigete" volt az a
hely, ahonnan a misszionáriusok Skóciába indultak.
Az ír és skót szerzetesek Angliában és Európában
hirdették az igét. Először meglátogatták az országot, és ahol
lehetőség nyílt rá, ott missziós telepet létesítettek. A telep
közepén egyszerű fatemplomot építettek, e körül sorakoztak a
szerzetesek kunyhói és a tanításra alkalmas helyiségek. Ha
szükség volt rá, újabb kunyhókat is építettek a tanulók és
családjaik számára. A szerzetesek 12 fős csoportokban hirdették
az evangéliumot; az egyes csoportokat mindig egy-egy apát
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vezette. Akik a telepen maradtak, azok a tanítás szolgálatát
végezték. Amikor az adott nép nyelvét már eléggé elsajátították,
egyes bibliai részeket lefordítottak a nyelvükre. A megtértek
közül néhányat először iparra és nyelvekre oktattak, később
pedig megismertették velük a teljes Szentírást és
igemagyarázatot is tanítottak nekik, hogy ők vihessék tovább a
jó hírt saját népüknek.
A szerzetesek munkája Rómától független volt. Idővel
azonban megindult ellenük (is) a római rendszer támadása.
Ennek következményeként a szerzetesek missziós tevékenysége
megszűnt ugyan, de korántsem maradt nyom nélkül. Az általuk
elért eredmények még sokáig követendő példaként hatottak az
egyes országokban.
A XIII. században Wald és követői lépnek fel
evangelizációs igénnyel. Wald Péter (kb. 1130-1217) gazdag
lyoni kereskedő és bankár volt. Egy tragikus esemény (egy
barátja hirtelen halála egy lakomán) egész addigi életét
megváltoztatta.
Két
pap
barátjával
lefordíttatta
az
evangéliumokat. A gazdag ifjú története, egész pontosan Máté
evangéliuma 19. fejezetének 21.verse ("Jézus így válaszolt neki:
"Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét
a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és
kövess engem.") olyan nagy hatással volt rá, hogy minden
vagyonát
szétosztotta a szegények között.
1180-tól
vándorprédikátorként hirdette az evangéliumot, gyónásra hívott,
és a bűnbocsánatról prédikált. Példáját mások is követték, akiket
a nép "lyoni szegények"-nek nevezett.
Kétszeres pápai átok is sújtotta őket. Elsőként a veronai
zsinaton 1184-ben majd a lateráni zsinaton 1215-ben, de
mindezek ellenére is tovább evangélizáltak. Az egyház elutasító,
sőt ellenséges magatartása következtében evangélizálásuk külön
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közösség, majd önálló egyház megalakulásához vezetett. Idővel
lassan az egyház is ráébredt, hogy nem elég csupán nevelő és
konzerváló munkát végeznie, ezért megerősítette a XIII. század
elején alakult prédikáló-rendeket (domonkosok, ferencesek), és
különböző országokra kiterjedő missziói munka megindulását és
kifejlődését tette lehetővé.
A ferences rend alapítója, Francesco Bernardone, a
későbbi Assisi Szent Ferenc 1182-ben született Assisiben egy
gazdag kereskedő fiaként. (Élettörténetét drámai erővel ábrázolja
Franco Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér című filmje.)
Ferenc Isten hívásának engedelmeskedve hagyja el a
szülői házat és Portiuncula romos kápolnájában húzza meg
magát. Itt érintik meg a szívét Jézus szavai, melyeket
tanítványaihoz intézett: "Menjetek el, és hirdessétek: elközelített
a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok
fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket.
Ingyen kaptátok ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se
ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két
felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére."
(Mt 10, 7-10)
Ettől kezdve a Krisztuskövetés, az apostoli szegénység
megvalósítása, a békesség és a szeretet prédikálása lett az élete.
Igehirdetései nagy hatással voltak mindazokra, akik hallgatták.
Szavai nagy ébredési hullámot indítottak. Követőitől
szegénységet, a megtérés, béke és megbocsátás szavának
hirdetését kérte, és azt, hogy kétkezi munkával szerezzék meg
mindennapi kenyerüket. Minden testvér - miután csatlakozott a
közösséghez - azt a mesterséget folytatta, amit korábban
gyakorolt. Ha nem értett semmihez, el kellett sajátítania egyet.
Fizetésük az az étel volt, amit elfogyasztottak. Ha ez nem volt
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elegendő, koldulhattak. (De a koldulás nem tartozott az
alapszabályok közé.) Ferenc követői faluról-falura jártak, éjjel
pajtákban, erdőkben aludtak, szegényeket, betegeket gondoztak.
Prédikáltak is a nép közt, röviden és egyszerűen. Igehirdetésük a
lelkiismeretre hatott és megtérésre buzdított. A gyakorlatban
valósították meg Ferenc jelmondatát: "Ha nem prédikálsz
mindenütt, ahová mész - mondta Ferenc - nincs értelme, hogy
bárhová is prédikálni menj."5
Maga a ferences rend III. Ince pápa engedélyével 1210ben alakult. A rendnek létrejött egy női ága (klarisszák - nevüket
alapítójukról Scifi Kláráról kapták), és volt egy harmadik,
úgynevezett tertiarius rendjük is, amelynek laikus férfi-, és
nőtagjai voltak, akik megtartották vagyonukat, házasságban
éltek, de bizonyos rendszabályok megtartására kötelezték
magukat. Megfogadták, hogy a hamis úton szerzett nyereséget
visszafizetik, megbékélnek ellenségeikkel, imádkoznak, a
szeretet gyakorlására törekednek, böjtölnek, virrasztanak és
fizetik az egyházi tizedet.
A domonkos rend megalapítója a spanyol nemesi
családból származó osmai kanonok, Guzman Domonkos volt.
Az eretnekség kiirtásához keresett társakat. Úgy gondolta, hogy
az eretnekség elterjedését az egyházban a nép oktatásának
hiánya és a papság elvilágiasodása okozta. Ezért határozta el,
hogy új rendet alapít, melynek fő feladata az ébresztő
igehirdetés, a lelkipásztorkodás és a hittudomány művelése.
1220-ban ezen felül még a teljes szegénységet is kötelezővé
tette. A rendet 1216-ban erősítette meg III. Honorius pápa

5 John R. W. Stott: Hiszek az igehirdetésben, Harmat Kiadói Alapítvány,
1992, 17.0.
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"prédikáló testvérek" néven. Ennek a rendnek is voltak női
zárdái és tertiarius tagjai.
A XIV. században John Wicliff oxfordi egyetemi tanár
(1329-1384) fejtett ki evangelizációs tevékenységet. A Szentírást
angolra fordította. Prédikátorokat küldött ki, őket "lollhardok"nak (az eretnekek általános neve) nevezték. Az általa kiképzett
laikus igehirdetők hosszú, vörös színű, durva vászonból készült
ruhákba, efölött gyapjúkámzsába öltözve, mezítláb, egy bottal a
kezükben járták a vidéket. Aszerint cselekedtek, amit Wicliff
mondott nekik. "Menjetek és prédikáljatok! Ez a legnagyobb
munka. És mikor prédikáltatok, látogassátok meg a betegeket,
öregeket, szegényeket, sántákat és a vakokat, és a legjobb
képességtek szerint segítsetek is rajtuk. Ha a szerzetesek, kik a
szentek legendáiról mesélnek, és kik csak a pénztárcájukat
akarják megtömni, így járhatnak-kelhetnek, akkor nekünk
egyenesen az a feladatunk, hogy Isten dicsőségére a Jézus
Krisztushoz térítsük a lelkeket."^
Vallja az egyetemes papság elvét, a hierarchiát szerinte
csak az emberi kapzsiság és nagyravágyás hozta létre. A papság
tiszte csak a szolgálat, és nem az uralkodás. A pápa Antikrisztus.
Támadta a tisztítótűzről, a fiilbegyónásról, a búcsúról, a szentek,
ereklyék, képek tiszteletéről szóló tanításokat is. Elvetette
többek közt a latin nyelv használatát, a szerzetességet, és az
átlényegülés tanát is, mondván, hogy Krisztus az úrvacsorában
szellemileg van jelen. Azt tanította, hogy a keresztény ismeret
két forrása a kinyilatkoztatás és a gondolkodás, és ezek nem
állnak ellentétben egymással. A bűneset következtében azonban
erejét vesztette az ember természetes világossága, így már nem
^ Lauri Pohjanpáá: Bizonyságtevők fellege, Egyháztörténeti arcképcsarnok,
Fordította: dr. theol. Molnár Rudolf, Budapest, 1993., 135.o.
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képes a tökéletességre. De Isten kegyelme (kinyilatkoztatott
igéjén keresztül) meggyógyíthatja a bűnös embert. Tanai szerint
az egyedüli mérték a Szentírás, amely feltétlen és kötelező
tekintély. Wicliff külön érdeme az, hogy nemcsak a látható
egyház megreformálásának szükségességét ismerte fel, hanem a
forrásig jutott. Krisztusra utalt.
1517 - a reformáció éve. Általában minden
vonatkozásban, így az evangélizációra nézve is fordulópontot
jelentett. D.Dr. Ottlyk Ernő: Az egyház története című művében
a "Luther tanításának körvonalai" című fejezetet kisebb részekre
osztja. Ez a felosztás rövid és találó összefoglalást nyújt a nagy
reformátor tanításának lényegére nézve.
1. Az istentisztelet központja: az igehirdetés
2. Az igehirdetésben Isten szól
3. "Viva vox evangelii" (Az evangélium élő szava)
Krisztus és az apostolok is élőszóban hirdették az igét.
Isten igéje élő szó volt, és azzá is kell lennie, de most az
írott ige, Szentírás üzenete alapján, az egész emberiség
számára.
4. Harc az igehirdetés tisztaságáért
5. "Tanítsatok egyszerűséggel!"
Ragaszkodnunk kell az igék egyszerű, eredeti értelméhez.
6. Hogyan kell Krisztust hirdetni?
Úgy, hogy hitet ébresszen. A hit pedig úgy támad, hogy
elmondjuk, miért jött Krisztus, hogy kell élni és azt
élvezni, amit ő nekem hozott és adott.
7. A szeretet által cselekvő hit.
8. Krisztusi szeretet a felebarát iránt.
Lutherben erőteljes volt az evangélizálási szándék, iratai
mind a széthullott keresztyénség gyülekezetté gyűjtését, és a
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gyülekezet evangéliumban való meggyökerezését szolgálták. A
reformátorok eleven, erőteljes igehirdetéssel igyekeztek
megnyerni a megkeresztelt, de Krisztustól elfordult vagy Öt még
nem is ismerő embereket.
Tehát gyakorolták az evangelizáció mindkét formáját: meg
akarták keresni és nyerni a megkeresztelt, de a hittől
elidegenedett embereket, másrészt a rendszeres gyülekezeti
lelkipásztori szolgálat mellett ébresztő és hitmélyítő munkát is
végeztek.
Lassanként azonban alábbhagyott a reformáció kezdeti
lelkesedése, lendülete. Ebben szerepet játszott többek között az
ellenreformáció elleni harc és a különböző szervezeti kérdések
és dogmatikai problémák megoldására való törekvés. A tény az,
hogy az egyházban egyfajta merevség figyelhető meg, az
orthodoxia az élettel szemben a tan, a tiszta tanítás őrzője lesz.
Ennek ellenhatásaként jelentkezik a pietísta mozgalom,
melynek három jelentős alakja: Philipp Jákob Spener, (16351705), August Hermann Francke (1663-1727) és Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf (1700-1760).
Spener Elzászban született. Apja városi tanácsos volt. A
teológiát a strassbourgi egyetemen végezte. 1666-ban
Frankfurtba hívták, ahol hűséges lelkipásztorkodása és biblikus
beszédei mély benyomást tettek az emberekre.
1670 óta vallásos összejöveteleket (collegia pietatis) is
tartott, imádsággal, írásmagyarázattal, és építő iratok
olvasásával. Ez azt jelentette, hogy a hívők rendszeresen
összejöttek, hogy egy előre
meghatározott témáról
beszélgessenek. Egyetértettek abban, hogy helytelen másokat
bírálgatni és pletykálni. Először építő irodalmat olvastak, aztán

Gazdag Zsuzsa: Az evangelizáció története és értékelése

20

az Újszövetség olvasása és megbeszélése került előtérbe. Spener
nem akart új közösséget alakítani, nem akart kiválni a lutheri
egyházból. Spener célja kettős volt. Egyrészt az, hogy elmélyítse
a lelkigondozást, másrészt pedig, hogy segítse a gyülekezeti
tagok aktívabb részvételét a gyülekezeti életben.
A "Pia desideria" című műve 1675-ben jelent meg. Ebben
kora egyházi állapotának romlottságát támadva, és a javulás
lehetőségéről

szólva teszi

meg

indítványait,

amelyeket

a

következő hat pontban jelölt meg.
1.

Szükséges a Szentírás alaposabb megismerése, de nemcsak
az

addigi

intellektuális

módon,

hanem

a

bibliaórai

tanulmányozás bensőséges módja által is.
2.

Meg kell valósítani az egyetemes papság elvét: a világiakra
az egyházi szolgálatban és kormányzatban nagyobb szükség
van, szerepet kell kapniuk a házi istentiszteleteken is.

3.

A

keresztyén

tanítás

ismeretátadásban,

nem

hanem

merülhet
azt

ki

csupán

gyakorlati,

az

hitbeli

tevékenységnek kell kiegészítenie, (praxis pietatis)
4.

Mellőzni kell a szenvedélyes hitvitákat, s az ellenfelet
szeretet által kell meggyőzni.

5.

Kívánta a lelkészképzés reformját, hogy a dogmatikai tanítás
erkölcsi neveléssel és gyakorlati lelkészkedésre vonatkozó
útmutatásokkal egészítsék ki.

6.

Az igehirdetés reformjának szükségességét is hangoztatta,
hogy

a

lelkész

ne

a tudományát

fitogtassa,

hanem

hitébresztő és hitépítő igehirdetést tartson.''
1686-ban III. János György szász
Spenert Drezdába hívta udvari lelkésznek.

választófejedelem
Itt nagy örömmel

értesült arról, hogy a lipcsei egyetem három fiatal magisztere:
"^ D.Dr. Ottlyk Ernő: Az egyházi története, Magyarországi Evangélikus
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1979., 302-303.o.
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Francke, Anton és Schade az egyetem egyik termében német
nyelvű bibliaórákat tart. Személyesen is meglátogatta őket, és
indítványozta, hogy újra karolják fel az eddig elhanyagolt
exegézist. Ez meg is történt. Sőt, az exegézis oktatását nem
egyszerűen csak támogatták, hanem kötelezővé is tették. A
három fiatal tanárt azonban hamarosan különböző vádak érték,
például, hogy elhanyagolják a teológiai tudományokat, megvetik
a gyülekezeti istentiszteletet, és szektás irányban haladnak. Úgy
elmérgesedett a helyzet, hogy 1690-ben el kellett hagyniuk
Lipcsét. Spener 1691-ben Berlinbe került, ahol I. Frigyes porosz
király udvari lelkésze lett.
I. Frigyes 1694-ben Halléban új egyetemet alapított, hogy
ellensúlyozza Lipcse és Wittenberg ortodox irányát. Spener
tanácsára hívta meg a pietista Franckét, Antont és Breithauptot.
Ettől kezdve Halle lett a pietizmus igazi székhelye.
"A pietizmus atyja"-ként emlegetett Spener munkássága
azért volt jelentős, mert az elméleti ortodoxiával szemben a hit
és a cselekedetek gyakorlati összefüggésére épített.
Francke 1663-ban született Lübeckben. Lipcse után
Erfurtban volt lelkész, majd Berlinbe menekült a viták elől
Spenerhez, aki segített neki abban, hogy az újonnan alapított
hallei egyetem tanára lehessen. Nevével kapcsolatban
elsődlegesen a hallei árvaház megalapítása, a nevelés terén elért
eredményei említésre méltóak.
Először otthonába gyűjtötte össze a szegény gyermekeket.
Szobájában egy g)aijtődobozt helyezett el, az ebben talált
összeget pedig a gyerekek neveltetésére fordította. Egyik nap,
amikor a szokottnál több adomán}^ talált a dobozban,
elhatározta, hogy ebből a pénzből iskolaépítésbe kezd. 1695
húsvétján kezdték el a munkát. Francke halálakor, 1727-ben 134
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árvát neveltek, akiket 10 nő és férfi gondozott. A különböző
iskolákban 2200 gyerek tanult, kb. 175 tanár felügyelete alatt.
Említésre méltó, hogy az árvaház és az iskola mellett még
nyomda, könyvkereskedés, könyvtár és patika is működött. Nem
feledkezhetünk el arról sem, hogy 1710-ben ő alapította meg az
első bibliaterjesztő intézetet, megalapozva ezzel a kül- és
belmisszió munkáját. Erdeme még az is, hogy az evangélizációt
tudatosan az ébredés középpontjába állította.
Zinzendorf 1700-ban, Drezdában született. Családja az
osztrák főnemességhez tartozott. Apja miniszter volt. A család
szoros kapcsolatban állt a pietizmussal. Ezt egyrészt az
bizonyítja, hogy Spener volt Zinzendorf keresztapja, másrészt
pedig az, hogy tízévesen Francke hallei nevelőintézetébe került.
15 éves korában megalapítja barátaival a "Mustármag
tertvérközösség"-et. A tagok megfogadják, hogy Jézus tanítása
szerint élnek és a felebaráti szeretetet gyakorolják. 1716-ban
utazott el Wittenbergbe, ahol jogot végzett, majd beutazta
Európát. Arra a meggyőződésére jutott, hogy a felekezeti
különbségek kevésbé lényegesek, ami igazán fontos, az az Isten
iránti szeretet. Ezen az alapon akart gyülekezetet alapítani.
1722-ben Christian Dávid morva ács vezetésével csehmorva testvérek vándoroltak be Szászországba, és Zinzendorf
birtokán telepedtek le, ahol Hermhut néven várost alapítottak.
Zinzendorfnak így lehetősége nyílt arra, hogy álmát valóra
váltsa. A régi cseh-morva formák megtartásával egyházi
rendszabályokat dolgozott ki, és 1727-ben a létrehozott egyházat
megújított testvéregyháznak nevezte el. Idővel felmerült a
kérdés, hogy csatlakozzanak-e az evangélikus egyházhoz vagy
sem. Zinzendorf el akarta kerülni, hogy ellentétbe kerüljön az
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egyházzal, ezért 1734-ben gyülekezete lelkészévé, 1737-ben
pedig püspökévé avatták.
Spener,
Francke
és
Zinzendorf
hazájában,
Németországban munkálkodott az egyházi élet megelevenítésén.
Ez a törekvés azonban nemcsak itt, Európában, de Angliában is
jelentkezett. Példa erre a kvékerek, a baptisták, ill. a metodisták
megjelenése is.
A kvéker mozgalom George Fox nevéhez köthető.
George Fox (1624-1691), egy takács fia. Már fiatalon szinte
kívülről tudta az egész Bibliát. "Ha a Biblia feledésbe menne,
George Fox szájában megmaradna."-mondogatták a barátai.
Tizenkilenc éves volt, amikor "belső jelenése" nyomán arra a
következtetésre jutott, hogy el kell hagynia otthonát. A vidéket
járta és bűnbánati prédikációkat tartott. Sokat böjtölt,
imádkozott, elmélkedett. Papoktól, lelkészektől és ún. szabad
prédikátoroktól is kérdezősködött, hogy hogyan találhatná meg a
lelki békességet, ami után annyira áhítozott. De nem lelt
nyugalmat. Ö maga így ír erről: "Amikor az emberekbe vetett
reménységem annyira semmivé lett, hogy semmi nem maradt,
ami kívülről segítséget adhatott volna, és én magam sem tudtam,
mit tegyek; akkor, igen akkor egy hangot hallottam, amely ezt
mondta: "egyedül Jézus Krisztus ismeri állapotodat, csak O
segíthet; amikor ezt hallottam, örömtől repesett a szívem. [...]
Láttam, hogy Krisztus minden emberért meghalt, engesztelő
áldozat mindenekért; isteni és szabadító hatalmával betöltötte az
emberek szívét, és csak az lehet igazán hívő, aki őbenne hisz. Ezt
az emberek segítségével nem tudtam felismerni, az írás sem
segített, de az Úr Jézus világosságánál ismertem fel a csodát,
Szellemének hatalma művelte ezt velem."^ Ekkor világosodott
^ Broadbent: Zarándok gyülekezet, 235. o.
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meg előtte prófétai elhívatása, és ő meg is kísérelt eleget tenni
ennek az elhívásnak.
Emiatt sokat kellett szenvednie.
Üldöztetése akkor kezdődött, amikor a nottinghami
székesegyház papjának a prédikációját - amit 2Pt 1,19 ("Ezért
egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól
teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg
felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben") alapján
tartott -, félbeszakította: "Nem a Biblia, hanem a lélek, a belső
hang világosítja meg az embert."^ Letartóztatták, fogságba
vetették, de ott is hirdette az igét. Arról beszélt, hogy nincs
szükség papokra, hivatalos egyházi esküre, katonai szolgálatra.
Hamar népszeríi lett, gyorsan nőtt híveinek száma, akik
"Barátok"-nak és a "világosság gyermekei "-nek nevezték
magukat. A kvéker (remegő) elnevezés a quaking (remegni)
szóból ered. Akkor nevezték el így George Fox követőit, mikor
Foxnak, mint a kor más prédikátorainak is, prédikálás közben
remegni kezdtek a tagjai. A kvékerek megvetették az uralkodó
egyház intézményeit, nem használtak oltárt, harangot, szószéket,
orgonát. Istentiszteleteiken a férfiak és a nők is szólhattak. Sokat
tettek a humanizmusért, a vallásszabadságért és a rabszolgaság
megszüntetéséért. Gáncs Aladár szerint a kvéker mozgalom a
reformáció lényege szerinti ébredés volt.
A baptisták 1609-ben "léptek színre", amikor John
Smith (+1612) angol puritán lelkész néhány társával együtt
Amszterdamba menekült, és Jézus példáját követve gyakorolni
kezdte a teljes alámerítéssel történő keresztségét. Rövidesen
mintegy 40 tagból álló lelki közösség jött létre. A közösség
tagjainak többsége - Smith vezetésével - a mennonitákhoz

9 Pohjanpáá: Bizonyságtévők fellege, 181.0.
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csatlakozott. A többiek visszatértek Angliába, és ott 1612-ben
megalapították az első baptista gyülekezetet.
A baptizmus egyik kiemelkedő alakja John Bunyan
(1628-1688), "A zarándok útja" című mű szerzője. (A könyvet
már Bunyan életében százezer példányban kinyomtatták.)
Hitrejutását feleségének is köszönhette, aki házasságkötésük
után két vallási tárgyú könyvet hozott a közös otthonba, és ezek
nagy hatással voltak Bunyanra. Olyannyira, hogy harcolni
kezdett bűnei ellen, és istentiszteletekre kezdett járni. Félt Isten
haragjától, és rettegett, mert úgy érezte, már elkésett a
megtéréssel. Ezért egyik bűnből a másikba vetette magát.
Hosszas belső küzdelmek árán végül mégis elnyerte a
békességet. Gyülekezetének diakónusa, majd prédikátora lett. II.
Károly uralkodása alatt (1630-1685) betiltották a különböző
másvallásúak gyűléseit, és bezárták imaházaikat. Bunyan ekkor
pajtákban és tereken hirdette az igét.
Prédikátori tevékenységéért börtönbüntetésre ítélték, de
megígérték neki, hogy szabadon bocsátják, ha abbahagyja a
prédikálást. Bunyan így válaszolt: "Ha ma szabadlábra
helyeztek, holnap prédikálni fogok."lo Élete egyötödét, 12 évet
börtönben töltött. Utolsó fogságának idején kezdett bele
korábban említett híres műve megírásába, amely tulajdonképpen
nem más, mint allegorikus látomások formájában írt belső
életrajz.
A metodista mozgalom létrejötte egy testvérpár, John és
Charles Wesley nevéhez fűződik, akik az oxfordi egyetemen
1729-ben egy egyesületet hoztak létre. Az egyesület céljai közé
tartozott többek között a Szentírás közös tanulmányozása és az
evangéliumhirdetés a nép körében. Pontos, szinte aszketikus
10 uo.: 179.0.
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szabály szerint éltek, a hitélet módszeres (=metodisztikus)
megújítására törekedtek. Irmen ered gúnynevük is (metodisták).
Ők azonban felvállalták ezt az elnevezést, és így az a
kibontakozó mozgalom "hivatalos" neve lett.
John Wesley (1703-1791). 1728-ban lelkésszé avatták.
1735-ben fivérével Amerikába utazott, hogy megtérítsék az
indiánokat. Útközben hermhutiakkal találkoztak, és John
Wesleynek rá kellett döbbennie arra, hogy úgy akart megtéríteni
másokat, hogy ő maga még nem tért meg. Szomorúan tért vissza
Londonba, és azt fontolgatta, hogy megválik prédikátori
tisztétől. De egy hermhuti vezető bátorítása segített neki abban,
hogy ne adja föl. ("Prédikáld a hitet, míg magad is elnyered, és
ha majd hitre jutottál, prédikáld azt, miután már a birtokodban
van.")'i És John Wesley eszerint is cselekedett. Prédikációja
megszólaltatta a kegyelmet, ugyanakkor a bűn feletti ítéletre is
utalt. Gyakran, napjában négyszer is hirdette Isten igéjét.
Testvére, Charles nem volt ilyen nagyhatású igehirdető,
viszont számos éneket szerzett.
George Whitefield (1714-1770) szegény sorból
származott. Dolgoznia kellett ahhoz, hogy teológiai tanulmányait
fedezhesse. Ö is tagja volt a Wesley fivérek alapította
egyesületnek. Nagyon nagy hatású prédikátor volt, igehirdetései
ébredési mozgalmat indítottak el. Rövid időre Amerikába
utazott. Amikor visszatért Angliába, a papság feldühödött ellene,
és nem engedték, hogy prédikáljon. Barátai ekkor azt tanácsolták
neki, hogy menjen el a Bristol melleti Kingswoodba, és
prédikáljon az ottani bányászoknak. 0 maga így emlékszik erre:
" Amikor láttam, hogy a szószékek bezárultak előttem, és
ugyanakkor azt is láttam, hogy a szegény bányászok
tudatlanságban pusztulnak el, elmentem hozzájuk, és egy
11 uo.: 191.0.
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dombról, ahová vagy 200 bányász összegyülekezett, beszéltem
hozzájuk. "12
Ez 1739. február 17-én történt. Következő prédikációját
már tízezer ember hallgatta. Whitefield ekkor üzent John
Wesleynek, és segítségét kérte. Wesley erről így ír: "Este
Bristolba értem, és ott találkoztam Whitefielddel. Először alig
tudtam megbékülni a szabadtéri prédikálásnak ezzel a szokatlan
módjával, amelyet vasárnap be is mutatott. Egész életemben
annyira ragaszkodtam a szép külső rendhez, és nem tudtam
elképzelni a lelkekkel való foglalkozást máshol, csak a
templomban. Este, Whitefield távollétében, elkezdtem a hegyi
beszédet magyarázni egy kis társaságnak, amely hetenként
egyszer-kétszer szokott összejönni St. Nicolason. Délután négy
órakor odáig 'süllyedtem', hogy az örömhírt az országutakon
hirdettem, és egy kis magaslatról kb. 3000 embernek
beszéltem. "13
Amikor Wesley és Whitefield együtt szolgált, Whitefield
prédikált, Wesley pedig kézben tartotta azt, amit mai szóval élve
utómunkának, utógondozásnak neveznénk. Az embereket a
megtérés valódiságára vonatkozó próba után tagsági jeggyel látta
el, és kisebb csoportokat alakított belőlük. A mozgalom olyan
arányokat öltött, hogy 1744-től kezdődően igénybe kellett
venniük nemcsak a lelkészek, de a laikusok szolgálatát is.
Wesley nem gondolt arra, hogy el kellene szakadniuk a
hivatalos egyháztól. A mozgalomhoz csatlakozottakat nem
akarta eltiltani a vasárnapi istentiszteletek látogatásától, sőt
éppen ellenkezőleg, mindenkit a rendszeres, vasárnaponkénti
igehallgatásra ösztönzött, és nem engedte azt sem, hogy a
laikusok úrvacsorát osszanak. Különböző körülmények (főként a
'2 Broadbent: Zarándok gyülekezet, 269. o.
i3uo.:270. o.
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hivatalos egyház álláspontja) miatt azonban végül mégis önálló
egyházzá alakultak.
Evangelizációs
tevékenységüket
tekintve azt mondhatjuk, hogy igehirdetéseikben a megtérés
fontossága igen erőteljes hangsúlyt kapott.
"1. A megtérés hirtelen és egyszerre történik, s ezért az
újjászületés napját úgy kell tudnia az embernek, mint testi
születése idejét;
2. A megtérésnek észrevehető és külső jelekben kell
megnyilatkoznia;
3.
4.

A megtérés pillanatától kezdve az ember bizonyossá lesz
üdvösségéről, s érmek tudata boldogsággal tölti el;
A megtéréshez belső átalakulás is járul, ez a keresztyén
tökéletesség (perfectismus). A megtért ember tudva és
szándékosan már nem is vétkezik, "i'^

Evangelizációs igehirdetéseik célja armak elérése volt,
hogy az ige hallgatói azonnal döntésre jussanak (megtérjenek).
De az sem volt mindegy, hogy ez a megtérés hogyan megy
végbe. Létezett ugyanis egy "megtérési sablon", és ha valakinek
a hitrejutása nem eszerint ment végbe, az hitetlermek számított.
Hasonló irányban és eszközökkel dolgozik a metodizmus
egyik ága, az Üdvhadsereg, Ezt a közösséget William Booth
(1829-1912)

és

felesége

alapította

1878-ban.

Széleskörű

evangélizációt fejtettek és fejtenek ki, főként a szegények között.
Henrik Johann Wichern (1808-1881) fellépése új fejezetet
nyit az evangelizáció történetében. Jelentősége abban áll, hogy a
munkát szervezetté teszi, organizálja. 1848-ban a wittenbergi
"Kirchentag"-on (Egyházi Napok) emeli fel először a szavát
nyilvánosan a munka megindítása érdekében: "Az Evangéliumot
''• Ottlyk: Az egyház története, 312. o.
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Újra a tetőkről kell prédikálni, szabadon kell kínálni, és
magasztalni a piacokon és az utcákon, [...] úgy, mint a rendezett
egyház kapui előtt."i5
El is éri a kívánt hatást, megalakul a "Zentralanschluss für
die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche". (A
Német Evangélikus Egyház Belmissziójának Központi
Választmánya/ Bizottsága) Feladata a már folyamatban lévő
munka segítése, kiterjesztése, támogatása.
Ekkorra már megalakult néhány, kifejezetten az
evangelizáció szolgálatában álló szervezet, például:
1. Evangelische Gesellschaft (Evangélikus Társaság)
Stuttgart, 1830 óta
2. Evangelische Gesellschaft für Elsass-Lothringen (ElzászLotharingiai Evangélikus Társaság) - 1842 óta
3. 1848-tól Evangelische Gesellschaft für Deutschland
(Németországi Evangélikus Társaság)
4. 1852-től a Der reformierte Vérein fiir Reisepredigt im
Siegerland
(Siegerlandi
református
"útiprédikációs"
Szövetség)
Az evangelizációs munka elvégzéséhez természetesen
kiképzett munkásokra is szükség volt, ők a "Rauhes Haus"-ból
kerültek ki. A Rauhes Haus egy kis szalmafödeles ház volt
Hamburg külvárosában. Ide költözött ki Wichem az anyjával és
a testvérével. Először 3 fiút vettek magukhoz, akikkel bámulatos
eredményeket értek el, ezért egyre több gyermeket vittek hozzá.
Lassan egy telep alakult ki a Rauhes Haus körül. Wichem azt
javasolta, hogy az otthonhoz kapcsoljanak egy belmissziói
munkások számára létesítendő intézetet is. így jött létre az első
diakónus-intézet.
'5 Theologische Realenzyklopadie (TRE) Bánd X. Walter de Gniyter, Berlin
New York, 1982, 637. o.

Gazdag Zsuzsa: Az evangelizáció története és értékelése

30

Wichem programja az evangélizációt is szolgálni kívánta.
A tennivalók között szerepelt az igehirdetés elmélete és a
gyakorlatába való bevezetés is.
Megemlítendő még az 1840-ben alapított St. Chrischona
intézet, amely 1868-1883-ig evangelizációs munkára szóló
képzést is adott. 1886-ban pedig Bonnban nyílt meg a magasabb
szintű "Johanneum".
Végül, de nem utolsósorban D.L. Moody és C.H.
Spurgeon nevét szeretném megemlíteni az evangélizációval
kapcsolatban.
Dwight Lyman Moody (1837-1899) szegénysorsú szülők
gyermeke, tanulatlan boltosinas. Chicagóban a cipőtisztító,
újságárus, utcaseprő gyermekeknek vasárnapi iskolát nyitott,
később pedig evangéliumhirdető körutakat tartott. Prédikációit
egyre többen és többen hallgatták. Templomokat, keresztyén
nevelőintézeteket alapított, énekeskönyvet szerkesztett.
Charles
Huddon
Spurgeonnal
(1834-1892),
a
"prédikátorok fejedelmével" szeretném zárni az evangelizáció
történeti áttekintését. Spurgeon apja prédikátor volt, és
megtérése után (16 évesen) maga Spurgeon is az ige hirdetőjévé
lett anélkül, hogy teológiai képesítést szerzett volna. Viszont
önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, és
bibliamagyarázatokat tanulmányozott. Igehirdetése olyan
nagyhatású volt, hogy egyre többen jöttek azért, hogy hallgassák
őt. Mivel nem volt ennyi ember befogadására alkalmas épület,
Spurgeon számára felépítettek egy több mint 6000 férőhelyes
imaházat, a Metropolitan Tabemacle-t. Prédikációit egészséges,
nemes humor és az életből vett példák használata jellemezte.
Spurgeon igehirdetésének népszerűségét erősítette az is, hogy
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szavait elhangzásuk után azonnal kinyomtatták. 1857-ben
alapította meg saját "Pastor's College"-át, később pedig
árvaházakat, ahol kb. 500 gyermek számára tudtak helyet
biztosítani.
Az egyetemes egyháztörténelem e neves alakjainak élete
és munkássága, az általuk keletkezett ill. képviselt egyházi
mozgalmak nemcsak hazájukban értek el nagy hatást, hanem
más országokban (így Magyarországon) is. A következőkben
szeretném megvizsgálni, hogyan alakult az evangelizáció
története Magyarországon a múlt század közepétől napjainkig.

V. Az evangelizáció magyarországi története

A.) A XIX. század
Hazánkban is a felvilágosodás racionalizmusának
ellenhatásaként indultak meg az evangelizációs mozgalmak. A
múlt
századi
protestáns
igehirdetések
korabeli
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prédiációskötetek tanúsága szerint - a korszellem hatása alatt
születtek. A lelkészek erkölcsre, becsületre, szorgalomra és
tisztességre akarták nevelni hallgatóikat, és nem a megfeszített
és feltámadott Krisztusról tettek bizonyságot. Szomorúan
állapította meg ezt József nádor pietista beállítottságú
evangélikus felesége, Mária Dorottya is, amikor 1819-ben a
budai várba költözött. A fiatal nádomé svájci, német, genfi és
stuttgarti hatásokat hozott magyar földre, ahol sajnos hiába
kereste a Kereszt prédikátorait.
A Skót Misszió
A skót presbiteriánus egyház (United Free Church of
Scotland) tagjai közül néhányan elhívást éreztek a Keleten élő
zsidók misszionálására. 1839-ben egy négytagú küldöttség el is
indult Palesztinába. A küldöttség tagjai: Dr. Alexander Black,
Dr. Alexander Keithy, Róbert Murray McCheyne és Andrew
Alexander Bonar voltak.
Dr. Black lába súlyosan megsérült, amikor Palesztinában
leesett tevéje hátáról. Ezért a lehető legrövidebb úton haza kellett
térnie. A hazavezető dunai hajóúton Dr. Keith volt a kísérője.
Csak egy éjszakát akartak Pesten tölteni, de mivel magas
malárialáz vett erőt rajtuk, kórházba kényszerültek. Mária
Dorottya meglátogatta őket és gondoskodott róluk.
"William Wingate skót misszionárius így ír a
főhercegnőről: "Ahogy kinézett palotája ablakán az alatta
elterülő tájra, Pest városára [...] és a nagy magyar Alföldre, mely
a messzi távolba nyúlt, saját életének elhagyatottságára gondolt,
és az ország még nagyobb elhagyatottságára, és kiöntötte szívét
r

az Ur előtt [...] ebben a lelkiállapotban két éven át várta az Urat.
Most, hogy hallott ezekről a skót misszionáriusokról, sürgette
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Őket, hogy alapítsanak missziói állomást a városban, és
kezdjenek missziói munkát a nagyszámú zsidó lakosság között,
akiknek száma eléri a 240.000-et, közülük 10.000-en éltek a
fővárosban, a többiek elszórtan Magyarország falvaiban és
városaiban."16 A skót egyház úgy döntött, hogy teljesíti Mária
Dorottya kérését, és engedélyt adott a dunamenti misszióra. (A
főhercegnő férjénél, József nádornál is kieszközölte az
engedélyt.)
A skót misszionáriusok, Dr. John Duncan, Róbert Smith
és Willian Owen Allan 1841-ben érkeztek meg Budapestre.
(Őket követte 1843-ban William Wingate.) A missziói munka
1842-ben vette kezdetét. A céljuk többek között az volt, hogy
evangéliumot hirdessenek a zsidóknak, gondozzák a
szegényeket, és az is, hogy kapcsolatba lépjenek a protestáns
egyházakkal és megpróbáljanak hatni a lelkészekre. Egy Duncan
bibliográfia így ír erről az időszakról: "Duncan hamar felismerte
a magyar protestáns egyházak szellemi és lelki elesettségét, s azt,
hogy a meginduló zsidómissziót is csak akkor támogathatják
ezek az egyházak, ha az evangéliumi, lelki ébredés szele
megérinti. [...] Duncan Magyarországon élő vallás helyett
politikai protestantizmusra talált. [...] A reformáció tüzében
megszületett hitvallási iratok igazságai holt igazságok a magyar
egyházak számára. [...] Csak kevesen voltak még akkor, akik
Krisztus keresztjének hirdetői voltak. [...] Duncan szerint
idejövetelekor Török Pál (református lelkipásztor) is elismerte,
hogy Magyarországon a szomszédos Németországból importált
racionalizmus uralkodott az igehirdetők és a teológiai tanárok
között egyaránt."!''

16 Dr. Anne-Marie Kool: Az Ür csodásan működik, I. kötet, 102.o.
i'' Dr. Fabiny Tibor: Mire tanít az evangelizáció magyarországi története?,
Lelkipásztor, 63. évf Vm. sz. 1988. augusztus, 409-415.O.
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Róbert Smith a következőkben vázolja a helyzetet: "Mikor
184l-ben megérkeztünk, csaknem egyetemes kábultság halotti
leplével letakarva találtuk őket. A háromezer lelkipásztor közül
mindössze háromról tudtuk, hogy szívükben az Úr meggyújtotta
az élet lámpását."i« 1844-ben Mária Dorottya konferenciák
szervezését kezdeményezte, ahol Pest protestáns lelkipásztorai és
skót misszionáriusok is részt vettek.
Idővel lassú változás volt észlelhető. Már lehetett hallani
krisztocentrikus igehirdetéseket is, testvéri közösségek jöttek
létre, megindult a szeretetmunka. Ez a misszionáriusoknak volt
köszönhető, akik keresztyén traktátusokat
osztogattak,
rendszeresen írtak egyházi folyóiratokba. Wingate szerint egy új,
fontos korszakot készítettek elő: Magyarország evangélizálását
gyakorlott evangélisták által, akiket a megtért zsidók közül
választottak ki.
A skót misszionáriusok azonban csak 1852-ig végezhették
szolgálatukat, ugyanis ekkor kitiltották őket az országból. Meg
kell még említeni Alexander Neil Sommerville-t (1812-1818), a
skót szabadegyházi prédikátort, aki 1886-1888 között több ízben
járt Magyarországon. Evangelizáció körútja során nagy hatást
gyakorolt az ország közepén élő alföldi emberekre.
Evangélizációiból indultak ki az Evangelical Alliance évenkénti
imahetei és országszerte Belmissziói Egyesületek, Nőegyletek és
Szövetségek alakultak.

B.) A XX. század eleje
1903-ban alakult meg a református eredetű Bethánia
Egylet a Christian Endevour (CE) mintájára. Az alapító Szabó
Aladár

volt.

Az

egylet

célja:

"A

keresztyén

'^ Dr. Anna-Marie Kool: Az Úr csodásan működik, I. kötet, 105.O.

hitélet
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felvirágoztatása és a könyörülő szeretet gyakorlása."^^ Az egylet
felekezetközi volt. Elvileg arra törekedett, hogy a megtérteket
visszaadja saját gyülekezetüknek. Gyakorlatilag azonban saját
körein belül tartotta meg őket. (Sajátos igehirdetés, külön
szeretetszolgálat jelent meg és szigorú volt a fegyelem. Már csak
a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatása hiányzott ahhoz,
hogy az egyletet önálló felekezetnek nevezhessék.) A tagok
főleg szegény parasztok, gyári munkások és cselédlányok voltak.
A kezdeti lelkészi vezetést idővel laikusok vették át. A '30-as
évek végén és a '40-es évek elején értelmiségiek is kezdtek
csatlakozni az egylethez. Lelkészek is ezidőtájt lettek Bethániatagokká.
Ugyancsak 1903-ban alakult meg a református Filadelfia
Diakonissza Szövetség. (Ennek anyaháza és a Bethesda Kórház
lett a fővárosi szeretetmunka központjává.) Az ébredés
eseményeit a Bethánia és a Filadelfia neve fémjelzi.
(Konferenciákat tartottak, nyomda és könyvkereskedés
működött.)
A református egyházban bekövetkező változásoknak újabb
lökést adott John Mott, az amerikai metodista Keresztyén
Diákszövetség főtitkárának hosszabb magyarországi látogatása.
John R. Mott (1865-1955) érdeme a YMCA (Young
Men's Christian Association) megalapítása. Életét a keresztyén
egyetemi mozgalomnak és a világmissziónak szentelte. 0 volt a
nemzetközi YMCA és az egyetemi missziói mozgalom főtitkára.
A Nemzetközi Missziói Tanács 1941-ben elnökévé, 1942-ben
pedig tiszteletbeli elnökévé választotta. Mott hazánkban is
^^ Farkas József: Evangélizáló szolgálatunk az elmúlt két évtized alatt,
Theológiai Szemle, 1958. 1. szám, 7-14.0.
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összpontosította

figyelmét.

Magyarországot igen reményteljes területnek látta. Egyrészt
azért, mert a lakosság legalább egyötöde protestáns, másrészt,
mert a vallási türelem itt nagyobb, mint más, túlnyomórészt
katolikusok lakta országban. John Mott-tal kapcsolatban Dr.
Fabiny Tibor lábjegyzetben már említett cikke Révész Imre
vallomását

idézi.

(Mit

köszönhetek

én

az

Evangéliumi

Keresztyén Diákmozgalomnak? 1925.)
"Mott János hatalmas, lélekrázó bizonyságtevései nemcsak
általában adtak új lendületet a magyarországi diákevangélizáció
munkájának,

hanem

az egyes

főiskolai

központokban

is,

amelyeket meglátogatott... Ettől fogva indult meg a bibliaköri
munka

s ettől táplálva kezdett

fejledezni

a

theológusok

érdeklődésére mindazon gyakorlati élettények és életproblémák
iránt, amelyekkel addigi tanulmányaik nem szembesítették őket
elegendő mértékben..."20
A református egyház ezidőtájt jelentkező éledése nyomán
alakult meg a Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége. (Más
néven: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség MEKDSZ.)
Eddig csak olyan szervezeteket említettem, melyek a
kálvini irányú protestáns felekezet égisze alatt működtek.
Egyházunkban
jelentkeztek,

a

változások

mert

a hivatalos

lassabban,
körök

eleinte

nehézkesebben
fermtartással

szemlélték a fent említett mozgalmak működését. A fordulatot az
jelentette, amikor a pozsonyi diakonisszák és a MAHEM
(Magyarhoni
Misszióegyesület)

Ágostai
arra

Hitvallású
törekedtek,

hogy

Evangélikus
összefogásra.

20 Dr. Fabiny Tibor: Mire tanít az evangelizáció magyarországi története?,
413.0.
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együttműködésre buzdítsák mindazokat, akik felelősséget
éreznek a bel- és külmisszió ügye iránt.
A MAHEM 1909. február 2-án, Pozsonyban tartotta
alakuló ülését. A Misszióegyesület céljait a következőképpen
határozták meg: "a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus
egyház tagjainak alkalmat nyújtani, hogy az Úr misszióparancsát
(Máté 28, 19) követve, az ágostai hitvallású evangélikus egyház
missziómunkájában (1) részt vegyenek s ezáltal [...] a maguk
részéről is lehetővé tegyék, hogy az evangélium a pogány
népeknek (2) egyházunk hitvallása értelmében (3) tehát tisztán
és hamisítatlanul hirdettessék. "21
1920-ban két fiatal evangélikus lelkész (valószínűleg
Gáncs Aladár és Túróczy Zoltán) kezdeményezése "egy új
orgánum, [...] amely teljes determináltságát az evangélikus
lelkek és gyülekezetek ébredésének érdekeihez kész
odakapcsolni."22 Bár rendszeresen tartottak konferenciákat, ez a
bizonyos orgánum mégsem fejlődött tovább, mert tagjai számára
a hazai belmissziói egyesületekkel fermtartott szorosabb
kapcsolat volt elsőrendűen fontos.
1924-ben alakult meg a FEBE Evangélikus Diakonissza
Egyesület, Pauer Irma vezetésével, aki azelőtt a Szudáni Úttörő
Misszió misszionáriusa volt.

A Baráti Mozgalom
Gáncs Aladár lelkésznek szívügye volt az evangélikus
ébredés előmozdítása, ezért "indítványozta, hogy létesítsenek
2' Dr. Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik, I. kötet, 263.0.
22uo.n. kötet, 319.0.
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egy baráti vagy testvéri kört, mely "teljesen az ébredés
szolgálatában állna, és specialitását az intelligencia
evangélizálása...adná meg." 23 EZ a baráti kör létre is jött.
Evangélikus ima- és szolgálat mozgalmának baráti köre,
röviden: Baráti Mozgalom néven. A Baráti Mozgalom
alapokmányát 1931. szeptember 30-án írták alá. Mi is volt a
Baráti Mozgalom? Célkitűzéseiket fenti, teljes nevük már meg is
határozta: "Olyan evangélikus egyháztagok szövetsége, akik az
Isten Igéjében kijelentett s a golgothai Keresztben megragadott
evangélium alapján állva ima- és munkaközösségre lépnek
evangélikus
anyaszentegyházunk
lelki
ébredésének
szolgálatára." Az ébredés, amelyet célul tűztek ki, szerintük
"minden kegyes emberi erőt is meghaladóan Isten Szentlelkének
munkája. Távol tart azért a mozgalom örraiagától minden emberi
nagyot akarást. Nem óhajt egyebet, mint Isten Szentleikének s az
egyház Urának rendelkezésére állani józan körültekintéssel, de a
Bibliából s az Isten országa történetéből merített hittel és
bizakodással."
A baráti kör hangsúlyozta armak fontosságát, hogy a
munka az evangélikus egyház keretein belül folyjon, mert "Isten
országa története igazolja, hogy a közegyház szervezetein belül
szükség van az egyház belső szükségleteit szolgáló,
kharizmatikus alapon tömörülő mozgalmakra."24
A Baráti Mozgalom tagjai fontosnak tartották:
•

a rendszeres imádkozást (Ezért mindenki "imaszövetségi
vezérfonalat" kapott hála- és imatémákkal.),

•
•
•

az evangelizáció konferenciákat,
a gyülekezetekben tartott evangelizációs összejöveteleket,
az iratterjesztést,

23 uo.
24uo. 319-320.O.
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a szeretetintézmények lelki életének szolgálatát - biblikus
alapon,
kis közösségek szervezésének tervét, hogy azok erősítsék a
gyülekezetet egy esetlegesen bekövetkező krízis esetén.

A Baráti Mozgalom maradandó érdeme, hogy ébredést
sürgetett (egyházi kereteken belül), kiemelten hangsúlyozta az
imádság szükségességét, és felhívta a figyelmet az evangelizáció
fontosságára. Éppen ezért úgy érzem, hogy néhány szóban meg
kell emlékeznem a Baráti Mozgalom alapítójáról. Gáncs
Aladárról.
Gáncs
Aladár
1891. január
12-én
született
Székesfehérvárott. Az itteni ciszterci gimnázium elvégzése után
került a pozsonyi Teológiai Akadémiára. Lelkészként
kapcsolatba került a FÉBÉ-vel. 0 szerkesztette az 1925-ben
útjára bocsátott Fénysugár című hitébresztő és hitmélyítő
folyóiratukat. Az első számban sorozatot kezdett, "Levelek a
Biblia mellől" címmel. Az újság második évfolyamában ezt új
sorozat, a "Keresztyén életrajzok" követte. A Fénysugárban
megjelent harmadik legjelentősebb sorozata "A Biblia könyvei"
címet viselte.
1926-ban a piliscsabai diakonissza-anyaház meghívja
missziói lelkészének. A FEBE-vel való kapcsolata fokozatosan
szakadt meg. 1930 januárjának elején vallástanári állást vállal a
fővárosban, de ezévben még a FEBE titkára. A Diakonissza
Egyesületet 1933-ban hagyja el végleg. De ezután is
fáradhatatlanul munkálkodik a misszió ügyéért. Egy - még 1924.
május 15-én kelt - levelében ezt írja: "Bizonyos, hogy imádság
hallgatások és az Úr közelsége idejét éljük és nekünk
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vigyáznunk kell, hogy engedjünk Néki."25 És ő engedett is.
Missziói Gyermekszövetségeket szervezett, előkészítette Kunst
Irén 193 l-es körútját (később pedig megírta az első magyar kínai
misszionáriusnő

életrajzát),

Missziói

Lapokat

szerkesztett.

Missziói Gyermeklapot írt, fogházmissziói imaórák tartásába
kezdett, tanított, prédikált és előadásokat tartott. "Sok embernek
akarta elmondani, hogy az egyháznak ébredésre van szüksége.
Beszédei,

előadása

mind

ébresztő

jellegűek.

Az

egyéni

ébredésről áttér az egyház ébredésére. Jól látja, hogy lelki
ébredésre van szüksége evangélikus egyházunknak. "26
Istermek ez az elhívott

szolgája

- akinek a

szíve

Krisztusért lángolt - fájdalmasan fiatalon, 1935. december 11-én
hunyt el a budapesti Bethesda kórházban. Mindössze 44 évet élt.
Gáncs

Aladár

halálával

lezárult

a

magyarországi

evangélikus evangelizáció egy korszaka, a század első három
évtizedének evangelizációs munkája is.

C.) A11. világháborút megelőző és az azt követő időszak
A

Baráti

Mozgalomnak

köszönhetően

kezdődött

el

egyházunk gyülekezeti evangélizációinak előkészítése. Havi
körlevél elküldésével fogták össze mindazokat, akik egyénileg
vagy

közösségben

imádkoztak

az

egyház

ébredéséért.

Munkásságuk hatása kettős: egyrészt a jó értelemben vett
pietista, másrészt a reformátori értelemben vett ébredés. A nagy
fordulatot a teológia megújulása idézte elő. Gáncs Aladár
25 A k i n e k a szíve lángolt Krisztusért, Emlékezés Gáncs Aladárra
születésének centenáriumán, Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1 9 9 1 .
47.0.
26 uo.: 36.0.
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teológiai vitát folytatott Kari Barth-tal, aminek eredménye egy
szigorú önrevízió, és a reformátori teológia újjáéledése lett.
Ugyanebbe az irányba mutat a Keresztyén Igazság című
folyóirat

munkássága

is, amely az értelmiség

reformátori

megújulását akarta szolgálni. A tartalmi változáshoz járult hozzá
a firm keresztyénséggel való egyre elevenebb kapcsolat is.
A gyülekezeti evangélizációk alkalmai hivatalosan 1938
januárjában kezdődtek. Ezeken általában vitéz Sréter Ferenc
bányakerületi missziói lelkész szolgált. Az évi két-három
lelkészevangélizációt pedig Túróczy Zoltán végezte. Létrejött
egy munkaközösség is (Evangélikus Testvéri Szolgálat) azzal a
céllal, hogy az egyházi vezetők ébredését szolgálja és erősítse a
gyülekezetek testvéri- és munkaközösségét.
A gyülekezeti evangélizációk fő témája a bűn és a
kegyelem, célja az ön- és Krisztusmegismerés volt. Az első
évben

kiválasztott

igék,

később

témák

szerint

folyt

az

evangelizációs munka. (Például: a tékozló fiú, az irgalmas
samaritánus, a királyi mennyegző, Mózes első könyve.)
A gyülekezeti evangélizációk 8-10 naposak voltak. Az esti
evangelizációs előadások időtartama közel másfél óra volt. A
városi gyülekezetekben egy-egy alkalmon végig jelen voltak az
evangelizáció hallgatói, a falusi és a tanyasi gyülekezetekbe elfoglaltságaik miatt - az emberek csak felváltva tudtak jormi.
Az evangelizációs esteken nemcsak evangélikusok vettek
részt, hanem más felekezetűek is. Az evangelizáció szolgálata
mindig a gyülekezeti lelkész meghívására történt, aki maga is
részt vett a munkában. Úrvacsorát osztott az evangelizációs
alkalmak végén tartott úrvacsorai istentiszteleteken és kézben
tartotta az utómunkát.
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1937-38 telén hat, 1938-39-ben tizennégy, 1939-40-ben
megint tizennégy, 1940-4 l-ben pedig már negj^venhat
gyülekezetben volt evangelizáció.
A II. világháború után tovább folytak a korábban
megkezdett evangelizációs szolgálatok. A "nagy ébredés" idején
(az 1945 és 1950 közötti években) alig volt gyülekezet, ahol ne
rendeztek volna evangélizációt. Ebben az időszakban nem ez
volt az egyetlen jele annak, hogy Krisztus teste újjáéled.
Ökumenikus rendezésben is tartottak evangélizációkat,
többek között például 1947. december 23-án Budapesten, a Vas
utca 2/c alatti KIE-ház templomában. Reggel 8 órától este 8
óráig négy egyház negyven igehirdetője szolgált. 1948. április 410-ig huszonegy templomban (12 református, 6 evangélikus és
l-l metodista és baptista) zajlott a nagy budapesti evangelizáció.
Gyülekezeti konferenciákat tartottak (1939 Piliscsaba,
1940 Orosháza, 1941 Szarvas, 1942 Hódmezővásárhely, 1943
Békéscsaba, Nagytarcsa. 1950-ben már 12 helyen volt ilyen
gyülekezeti konferencia), csendesheteket szerveztek, ahol a
résztvevők száma évről évre nőtt. (Az első csendeshetet
Gyenesdiáson tartották 1940-ben.) Új konferenciahelyek
létesültek (pl. Foton, Répcelakon és Szilvásváradon.)
Az iszákos- és cigánymisszió ill. a vonatmisszió ügye is az
ébredést szolgálta.
Népfőiskola létesül és új kiadásokkal jelentkezik az
evangelizációs sajtó. (Élő Víz, Evangéliumi énekek, Levelező
bibliaiskola, könyvkiadás, iratterjesztés).
Meg kell még említeni azt az evangelizációs formát is
("láthatatlan evangelizáció"), amit talán egyedül az evangélikus
egyház gyakorolt. A "láthatatlan evangelizáció" abból állt, hogy
valaki kidolgozta az evangelizáció témáját, és az Elő Víz
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leközölte azt. Azokban a gyülekezetekben, ahol "láthatatlan
evangélizációt" rendeztek, a hívek rendszeresen összegyűltek, és
a lelkész vagy egy felkért gyülekezeti tag felolvasta az aznapra
kidolgozott igehirdetést. Ezek az igehirdetés-sorozatok később
megjelentek az iratterjesztésben, külön füzetek formájában is.
Az Elő Víz - Csepregi Béla szerkesztésében - kéthetente
jelent meg. A lapot a Magyarországi Evangélikus
Egyházegyetem adta ki. (Ez utal az egyházi támogatottságra,
arra, hogy az evangelizáció az egyház hivatalos szolgálata volt,
melynek élén két püspök Túróczy Zoltán és Szabó József állt.)
Túróczy Zoltánt 1939-ben választották nyíregyházi
lelkésszé és egyúttal a Tiszai Egyházkerület püspökévé is. Gáncs
Aladárhoz hasonlóan ő is fontosnak tartotta az egyház
ébredésének ügyét, az "evangelizáció püspöke" volt.
Lelkészevangélizációkat indított, gyülekezeti evangélizációkat
és konferenciákat szervezett.
1945 pünkösdjén letartóztatták.
A Népbíróság "háborús bűntett" vétkében marasztalta el, és tíz
év
fegyházra,
állásvesztésre,
és
politikai
jogainak
felfüggesztésére ítélte. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, a
püspök mégis a nyíregyházi börtönben volt 1945. májusától
1946. márciusáig. Ügyének elrendezése pedig csak jóval
később, 1948-ban fejeződött be, pertörléssel.
1948 nyarán lemondásra kényszerült Kapi Béla püspök,
három egyházkerületi és több egyházmegyei felügyelő, az
egyetemes főügyész és az egyház világi főjegyzője.
Letartóztatták Ordass Lajost és Radvánszky Albert egyetemes
felügyelőt is. Az országgyűlés törvényt hoz az egyházi iskolák
államosításáról, a kormány pedig Egyezményt kényszerít a
református és az evangélikus egyház vezetőségére. (Evangélikus
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részről az Egyezményt Túróczy Zoltán és elnöktársa, dr. Mády
Zoltán egyházkerületi felügyelő írta alá.)
A történtekkel
szinte egyidőben a Duntántúli
Egyházkerület választotta püspökévé Túróczy Zoltánt. 1948.
december 16-án, Győrött iktatta be őt tisztébe a dunáninneni
püspök. Szabó József. A Dunántúl akkoriban szinte csak kis
gyülekezetekből állt, az erős, nagy gyülekezeteket anyagilag és
lélekszámban is legyengítette a kitelepítés.
Túróczy Zoltán elképzeléseiről, terveiről szólva hadd
idézzem püspöki székfoglalójának néhány mondatát: "Emeld fel
azért fejedet Dunántúl evangélikus népe! Éppen abban van az
erőd, amiben gyengének érzed magadat. Itt egy lelkészre átlag
800, Dunáninnen 900, a tiszai kerületben 1300, a Bányaiban
2600 lélek esik. Csak bátran neki tehát az egyházi evangélizáció
gyülekezetépítö s az utómunka pásztori szolgálatainak.
Szeretnék ebben hűséges munkatársatok lenni s szeretnék a
lelkészevangélizációkon testvérként együtt küzdeni veletek az új
idők pásztori típusának bennünk való kialakulásáért. "^^
Túróczy Zoltán négy évig, 1952-ig volt a Dunántúli
Egyházkerület püspöke. Az 1952-es egyházi törvény első
cikkelye feloszlatta a Dunántúli és Dunáninneni kerületeket. Az
Állami Egyházügyi Hivatal Túróczyt megbízhatatlannak
minősítette és úgy ítélte meg, hogy működése káros a
demokráciára nézve. Ezért lemondásra szólították fel. 1956-ban
az Egyházegyetem Tanácsa a püspök lemondását - mivel az
kényszer hatása alatt történt -érvénytelennek nyilvánította.
1957. február 6-án iktatták be az Északi Egyházkerület
püspöki tisztébe. Az államhatalom 1957 novemberében
(törvénysértő módon) távolította el püspöki tisztéből. 1957

2? Túróczy Zoltán: Püspöki beköszöntő, Lelkipásztor, 1949. január, 14-20.O.
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decemberében Túróczy Zoltán Győrbe vonult vissza. (78 éves
korában, 1971. november 22-én hunyt el.)
Az 1948-1950-ig tartó időszakról egy kicsit részletesebben
is szeretnék szólni. Az egyházakkal kapcsolatban 1948-ban két
fontos döntés történt. Az egyik 1948. június 16-án, amikor az
országgyűlés név szerinti szavazással elfogadta az egyházi
iskolák államosításáról szóló 1948: XXXIII. tc-t.
Érmek következtében 6505 egyházi iskola állami
tulajdonba került. A kormány és az evangélikus egyház közti
egyezményt 1948. december 14-én írták alá. Egyházunk egy
gimnáziumot és egy teológiai főiskolát tarthatott fenn, és a
lelkészek állami illetményt kaptak.
A vallás- és lelkiismereti szabadság, az egyházak
önkormányzatának működése, a szociális karitatív ténykedés
lehetősége, és a kötelező hitoktatás az államosított iskolákban is
formálisan biztosított volt, de csak 1949 őszéig.
Az egyház 20 évig kongruát (ötévenként 25%-kal
csökkenő anyagi támogatást) kap az államtól. Ennek fejében
helyesli (helyeselnie kell) annak politikáját.
Ebben a társadalmi háttérben három evangélikus
irányvonal volt jellemző. Veöreös Imre szerint az elsőt az
"oppozíció", a másodikat a "konformizmus" megjelölés
körvonalazhatja. A "harmadik egyházi út", amely az Ágostai
Hitvallás VII. cikkéhez kötődik ("Az egyház a szentek
gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a
szentségeket helyesen szolgáltatják ki."28) - tulajdonképpen
ismeretlen a mai nemzedék számára.

28 Konkordia Könyv, Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai, I. kötet,
Budapest, 1957., 24.o.
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Ennek az irányvonalnak a képviselői szerint az
egyházszervezetet érhetik külső hatások, történhetnek személyi
változások, megváltozhatnak addig megszokott munkaformák és
módszerek, a lényeg az, hogy hangozzék a Krisztusról szóló
evangélium. Meg kell ragadni minden alkalmat, de semmit sem
szabad elárulni a keresztyén hit szilárd meggyőződéséből és nem
lehet idegen tanítás szolgálatába szegődni sem. Egy olyan
középutat kell keresni, amely mentes a nyugati segítség
ábrándjától és a szovjet hatalom elvtelen kiszolgálásától is. A
Lelkipásztor 1948. januári számában megjelent cikk (Veöreös
Imre: Egyházunk 1948-ban. Alcím: Történelmi helyzet.
Lelkipásztor, 1948. január, 14-18.0.) szerint az evangélikus
egyháznak a jelen helyzetben három teendője van:
1. Megkeresni a maga evangélikus magatartását
2. Nem visszasírni a régi világot
3. Bátran hirdetni az igét a mai magyar jelenben
Egyházunk
politikai
állásfoglalása
a
hitvalló
együttműködés. "Együttműködés az állammal, és beilleszkedés a
mai demokráciába, mert a mai államot is Istentől rendelt
felsőbbségnek tartjuk az ige alapján. De ez az együttműködés és
beilleszkedés hitvalló magatartással jár együtt: igent mondani a
mai demokráciában mindarra, amire Isten igéje szerint igent
mondhatunk, és nemet mondani mindarra, amire nemet kell
mondanunk. "29
Az Uj Harangszó 1949. április 24-i számában jelent meg
Túróczy Zoltán: Egyházunkban ébredés van című cikke,
amelyben arról írt, hogy tagadhatatlanok az ébredés jelei: a
29 Veöreös Imre: A harmadik egyházi út 1948-1950, Budapest, 1990. 21.o.
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gyülekezeti evangélizációk (1949-ben - az Élő Vizet átlapozva mintegy 106 meghirdetett alkalom), és a konferenciák. A téli és
nyári konferenciákat belmissziói otthonokban rendezték. Az
adatok tanúsága szerint 1949-ben Gyenesdiáson és Répcelakon
11-11, Foton 15, és a klotildligeti FEBE-nél 7 evangélizációt
rendeztek.
A belmissziói otthonokban rendezett konferenciák mellett
háromnapos körzeti evangélizáló és hitmélyítő konferenciák is
zajlottak és nem feledkezhetünk el az
ún. "láthatatlan
evangélizációról" sem.
Mi lehetett ennek az átütő erejű ébredésnek az oka?
Egyrészt a háború utáni helyzet, az emberek belső nyugtalansága
a jövő miatt, béke és biztonság utáni vágyuk az elmúlt évek
borzalmai után. Az akkori krízishelyzetben az egyházak feladata
és felelőssége volt, hogy segítsék az újrakezdést, az új életet lelki értelemben. Sokan imádkoztak ezért a megújhodásért, - az
egyházban és a világban. Ez a "kiimádkozott ébredés" azonban
igazán hathatósan csak úgy történhetett meg, hogy elsőként a
magyar evangélikus egyház papjai körében kezdődött és hatott
az ébredés. (Ezt az ügyet szolgálták például a
lelkészevangélizációk is.) A papi ébredés pedig óhatatlanul
hatott a hívekre, a laikusokra is, különösen az ifjúságra.
1950-ben egyházunk tovább keresi helyét és feladatát a
szocialista társadalomban. Útkeresés 1950 kezdetén címmel
jelenik meg Veöreös Imre cikke (Lelkipásztor, 1950. január, 13.O.), amely a következő megállapításokat teszi:
1.

A jelen helyzetben is van járható út az egyház számára.

2.

Az egyház előtt megnyíló út: új út.
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Ezt az új utat meghatározza, hogy az egyház egy
olyar^államrendszerbe került, amely egyrészt lényegileg
kizárja az államépítésből az egyházakat, a keresztyénséget,
másrészt viszont nagyon is számon tartja. (Lásd: az egyházi
iskolák államosítása, egyezmény az egyházakkal).
Az a kérdés, hogy milyen gyakorlati magatartás, konkrét
egyházi és egyházpolitikai állásfoglalás a helyes most az
egyház számára?

Az említett cikk így válaszol a feltett kérdésre: "Egyik
oldalon ott van, amit az egyház léte és szolgálata kíván mint
követendő utat, nem tekintve körülményekre és adottságokra; a
másik oldalon ott van, amit a lehetőségek nyújtanak. Az állam
szempontjából teljesen érthető, ha álláspontját ez határozza meg:
mermyiben hasznosíthatja az egyházat? Ebben a törekvésben
benne vannak a kísértések, de ugyanakkor az Istentől nyújtott
lehetőségek is az egyház számára. A kísértésekre vigyáznia kell,
de a lehetőségeket nem dobhatja félre. Viszont a lehetőségekkel
csak úgy élhet, hogy a kísértésekben való elbukást szüntelenül
hajmeresztőén súrolja. Az egyház számára adódó "keskeny út"
irtózatos mélységek felett vezet; az egyik oldalon a prostituált
egyház veszélye, a másik oldalon a helyzetét és felsőbbségét
vállalni nem tudó s merő negációba merevedett, visszahúzódó
egyház tévedése. A hegygerincen csak a legaprólékosabb
lelkiismeret óvatosságával és a hit bátor lendületével lehet
járni. "30
Egész pontosan hogyan? Úgy, hogy egyházunk azzá lesz,
amivé már korábban, zavartalan népegyházi helyzetében is
lennie kellett volna: a misszió egyházává, missziói egyházzá. A
feladata ma is az, ami korábban, és ami mindig is volt: hogy
30 Veöreös Imre: Útkeresés 1950 kezdetén, Lelkipásztor, 1950. január, 1-3.0.
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embereket hódítson meg Krisztusnak.^'
1950-ben még folyik
az evangelizáció. (Az Élő Víz tanúsága szerint 99 gyülekezeti
evangelizáció volt, és 51 téli, ill. nyári konferencia -13
Gyenesdiáson, 11 Répcelakon, 17 Foton és 10 Klotildligeten.)

D.) 1951-íöl napjainkig
Az 195l-es év újabb változást hozott. 1951. május 15-18ig az országgyűlés elfogadta az 1951: I.tc-t, aminek
következtében létrejött az Állami Egyházügyi Hivatal, az ÁEH.
Feladata az állam és a felekezetek közti ügyek intézése
(különösen az egyes felekezetekkel kötött egyezmények,
megállapodások végrehajtása és az egyházak állami
"támogatása") volt.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megszűnt.
Ezután az ÁEH döntött a különböző egyházi ügyekben, mint
például: egyházi állások betöltése, elmozdítások, anyagi
támogatás, az egyházi sajtó és könyvkiadás cenzúrázása. Az
Állami
Egyházügyi
Hivatal
beavatkozott
az
egyházkormányzatba is. (Az ÁEH-t csak 1989. július elsejével
számolták fel.)
Az 195 l-es esztendőben az evangelizációs munka
tekintetében a következő változások történtek:
Az 5. számmal megszűnt az Élő Víz, és beolvadt az
Evangélikus Életbe. Nem maradt belőle más, csak egy hasonló
^1 Utalás: Veöreös Imre: Missziói egyházzá kell válnunk! c. cikkére,
Lelkipásztor, 1950. február, 41-44.0.
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című rövidke rovat. Ettől kezdve már nem kísérhető figyelemmel
az evangelizáció ügye. Az evangelizáció soha nem volt betiltva.
Hogy mégis csökkent az olyan alkalmak száma (1951-ben már
csak 25 téli evangelizáció volt, és nem rendeztek többé
"láthatatlan evangélizációt" sem), az különböző okokból adódott.
1. Az egyházi vezetőség - eltérő érdekek miatt ugyan, de
fékezte az evangélizációt, és egyre kevesebb konferenciát is
rendeztek. 1953-ban megszűnt az evangelizáció központi
irányítása. Az ébredés munkásai magukra maradtak. A hét
független lelkészt vidékre "száműzték". Néhányan még
megkíséreltek egyénileg gyülekezeti evangélizációkat
szervezni, de hiába. Lassan már az evangelizáció elnevezés
is megszűnt, és nem maradt más csak csendeshetek, vagy
reformációi, böjti, ádventi sorozatok.
2. Az evangelizációs igehirdetés elerőtlenedett, nem találta
meg a kora emberét elérő hangot és stílust, "életidegenné"
vált.
3.

"Az ébredést nem lehet csinálni. Semmiféle emberi
erőlködés nem tudja a halottat feltámasztani. Felöltöztetni
tudja, virágillattal el tudja takarni a hullaszagot, díszes
pompát tud a koporsó körül kifejteni, de a halottat nem tudja
életre kelteni. Az ébredés Isten ajándéka, amelyet úgy kell
kiimádkozni tőle."32
1957-ben egy rövid időre ismét az ébredés jeleit lehetett

látni az egyházban. Főként az 1957-es nyári konferenciák
jelentettek újulást. Ennek az újrainduló, de sajnos csak nagyon
rövid ideig tartó evangelizációs munkának a vezető egyénisége
Túróczy Zoltán volt. Később (1957 második felétől) nem lehetett
konferenciákat rendezni. Gyülekezeti evangélizációk voltak
32 Fóram az evangélizációról, Theológiai Szemle, 1993/4. 245.0.
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Ugyan, de ezek sajnos csak a "régi hívők" megerősítését
szolgálták, újakat nem, vagy csak igen kis számban értek el.
A nyolcvanas évek végétől a 90-es évek elejéig terjedő
időben viszonylag sokfelé végeztek evangélizáló jellegű
szolgálatot, de kevés volt az igazi evangelizáció, azaz a
középpontba a keresztet állító, döntésre hívó igehirdetés. Kevés
az elhívott evangélista is. Akik kapták ezt az ajándékot,
gyülekezeti munkájuk mellett - a túlterheltség miatt - nem
tudnak élni vele. Tanúság? Engedni kellene, hogy laikusok is
végezhessék az evangelizáció szolgálatát, és szükség leime
függetlenített evangélistákra is.
Az említett időszakban zajló evangélizációk továbbra is
gyülekezeti evangélizációk, a kívülállókat csak ritkán érik el.
Ahhoz, hogy ez megváltozzék, új utak, új lehetőségek
kipróbálására lerme szükség. Nem várhatjuk, hogy hozzánk
jöjjenek az emberek, hanem mozdulnunk kell(ene), elmermi
hozzájuk, közéjük, azzal az üzenettel, ami ránk bízatott. Mert
Jézus útjuk, igazságuk és életük tud és akar is lermi az 1998-as
Magyarországon is.
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VI. Az evangélizáció aspektusai

1. Az evangélizáció szükségessége
A misszió az egyház küldetése, Istentől eredő, Krisztus
parancsán alapuló feladat: "Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,19-20)
Jézus parancsa egyrészt a pogány népek, másrészt pedig a
határainkon belül, városainkban, falvainkban élők felé fordítja
figyelmünket. (Kül- és belmisszió.)
A belmisszió kettős tevékenysége az evangélizáció és a
diakónia szolgálata, melyek szoros kapcsolatban állnak
egymással. A diakónia kórházai, szeretetintézményei az
evangélizáció támaszai, mert munkájukon keresztül (a testi
nyomorúság enyhítése és esetleges megszüntetése) a lélekig
érhetnek el. (Ugyanúgy, ahogy ezt maga az evangélizáció is
teszi.)
2. Az evangélizáció előkészítése
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Az evangelizáció közösségi szolgálat, mégpedig a
gyülekezet közösségének szolgálata, amely azonban csak kellő
megalapozottság után teljesedhet ki. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy a hetenkénti vasárnapi igehirdetések, bibliaórák
nyomán kialakul egy kisebb vagy nagyobb közösség, amely az
evangélizációt szívügyének tekinti, és elkezd imádkozni érte.
("Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek,
és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál,
és a zörgetőnek megnyittatik." Mt 7, 7-8)
Az evangélizációt előkészítő csoport teendői közé tartozik
még a hallgatóság toborzása is. Ha minél szélesebb réteget
akarunk elérni, akkor nem elegendő csak a szószékről és az
egyházi sajtóban meghirdetni az evangélizációt. Szórólapok és
meghívók készítésére és szétosztására ill. szétküldésére,
plakátokra is szükség van. (Kisebb falusi gyülekezetekben akár
személyesen is fel lehet keresni azokat, akiket hívogatni
szeretnénk.) Vannak elvégzendő feladatok az Istentől ajándékba
kapott, "kiimádkozott" evangelizáció alatt és után is. Először:
továbbra is imaháttér szükséges - most az evangélizációt végző
szolgálata miatt. Másodszor szükség van olyanokra, akik
rendelkezésére állnak azoknak, akik felmerülő kérdéseikkel,
kétségeikkel küszködnek.
3. Az igehirdető személye
A lelkészi hivatás egy fontos része a prédikáció szolgálata.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden lelkipásztornak
szükségszerűen evangélizálnia is kell. Az evangelizációs
készség, képesség ugyanis karizma, azaz Istentől való kegyelmi
ajándék, ami azért adatott, hogy éljenek vele - a többi ember
javára. (Hiszen azok üdvösségéről van szó!) Ezen az alapon az
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evangélizáció szolgálatát a gyülekezetben egy felkért
evangélizátor vagy a gyülekezet lelkésze is végezheti. Sokak
számára talán nagyobb vonzerőt jelent - ha evangélizátor érkezik
-, mintha a gyülekezet lelkésze prédikálna. Éppen ezért ilyenkor
különösen is vigyázni kell arra, hogy az evangélizáció hallgatói
ne az evangélizátorhoz, ne az ő személyéhez, hanem Jézushoz
kötődjenek.
Emellett még számtalan dologra kell figyelmet fordítania
annak, akinek megadatott ez a xavrisma. Elsőként arra, hogy
Krisztusban elnyert üdvbizonyossága örvendező, egész életét
betöltő üdvbizonyosság legyen. Ez akkor lehetséges, ha élő,
személyes kapcsolatban áll Istennel. Ezt szolgálja a bőséges,
állandó olvasással felfrissített bibliaismeret és a rendszeres
elcsendesedés és imádság. Életrajzok, főként megtérések
olvasása is erősítheti, és később színesítheti a később elhangzó
igehirdetéseket is.
A következő feltétel az emberismeret. Ez két dolgot foglal
magában. Egyrészt meg kell céloznia azt, ami mindenkiben
ugyanaz: az Istentől eltávolodott emberi természetet. Másrészt
figyelembe kell vennie emellett az általános jellemző mellett az
egyedi szempontokat is (nem, életkor, szociális körülmények,
foglalkozás stb.)
4. Az evangélizáció tartalma
Mint prédikációs forma, az igehirdetés és az evangélizáció
is Istenről szóló beszéd. Az evangélizációnak mégis van egyfajta
sajátossága, mégpedig az, hogy hangsúlyozottan szól Krisztus
váltsághaláláról: "Mert a Krisztus szeretete szorongat minket,
mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor
mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik

Gazdag Zsuzsa: Az evangelizáció története és értékelése

55

élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük
meghalt és feltámadt." (2Kor 5,14-15)
A keresztről való beszéd állásfoglalásra kényszerít: el kell
döntenem, hogy hiszem-e azt, hogy Krisztus meghalt és
feltámadt értem? Ha igen, akkor tudomásul kell vennem, hogy
ezen az alapon (Krisztus váltsághalála és feltámadása alapján)
Isten igényt tart életem egészére, és fel kell tennem a kérdést:
milyen az Istennel való viszonyom ma, most?
5. Az evangelizációs igehirdetés felépítése
Mint
ahogy
minden
prédikációnak,
úgy
az
evangélizációnak is átgondoltnak, felépítettnek kell lennie. Itt is
szerepet kapnak a hagyományos igehirdetés szerkezeti elemei, de
különösen is a befejezés. Az evangelizáció befejezése nem
egyszerűen az elhangzottak összefoglalása. A legélesebben itt
válik (válhat) megtapasztalhatóvá az, hogy az, aki az
evangélizációt végezte, csak követ. Az élő Isten hírnöke, aki
azért jött, hogy elgondolkoztasson és Isten követésére hívjon.
Vagy úgy, hogy először a törvény szigorával szól, és aztán
hangzik az evangélium vigasztalása, vagy úgy, hogy az
evangélium, a jó hír elhangzása után mutat rá az ember bűnös
voltára. (Ma talán ez az utóbbi módszer az, ami inkább
célravezető.)
A hitébresztést, a Krisztus mellett való döntést számos
"eszköz" használata segítheti. Például:
1. Az igehirdető személyes bizonyságtétele
2. Mások - például az egyháztörténelem nagyjai - életének
példája
3.

Luther élete
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4. Az a törekvés, hogy az evangélizáció valamilyen formában
mindenkinek, a hallgatóság minden tagjának szóljon.
A meggyőzés hatékonysága miatt célszerű kerülni a
körmondatokat és egyszerűen fogalmazni. Jobb, ha nem
halmozzuk a különféle teológiai fogalmakat, hanem a hétköznapi
ember nyelvén szólunk. Az egyszerű fogalmazás különösen a
felszólítások esetén lényeges, amelyeknek az evangelizációs
igehirdetésben fontos szerepük van, hiszen a döntést
ösztönözhetik. (A felszólításnak személyesnek és komolynak
kell lermie, hogy kiérezzék belőle, hogy az igehirdető számít rá,
hogy lesznek olyanok, akik megteszik a döntő lépést az Isten
felé.)
6. Evangelizációs módszerek
Amikor a fenti címben említett témáról beszélek, akkor
elsődlegesen az élőszóban történő evangélizációra gondolok,
mindamellett, hogy természetesen számolok például az
Evangélikus Rádiómisszó, ill. az iratterjesztés evangélizáló
tevékenységével is.
Szoros értelemben vett evangélizáción olyan igehirdetés
sorozatot értünk, amely az ún. evangelizációs hét (általában 3-10
nap) keretein belül hangzik el. Előnye az egyszeri evangelizációs
alkalommal szemben, hogy nagyobb hatást fejthet ki.
Az evangélizáció történhet egy templomban, egy
sportcsarnokban, vagy akár az utcán is. Egyházunkban a
templomhoz között evangélizáció a jellemző. A templomépület
egyszerre segítheti és gátolhatja is az evangélizáció munkáját.
Az épület szentsége egyrészt védelmet nyújt az igehirdető
számára, hallgatóit pedig komolyságra kötelezi. Másrészt pedig és ez az, ami esetleg gondot okozhat - a templomhoz szinte
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automatikusan kötődik egyfajta istentiszteleti kép, megszokott
liturgikus forma. Az evangelizáció ezzel szemben - mint sajátos
igehirdetési forma - újszerű liturgiát követelhet.
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid
13,8) Az ember viszont - akihez ezt az üzenetet el kell juttatni történelmi kor, társadalmi és szociális helyzet stb. szerint mindig
más és más. Elérhetősége, megszólíthatósága érdekében
változhatnak az evangelizáció formái. (Az utóbbi évek - 1992-97
- próbálkozásai: pl. országos evangelizáció, szabadtéri megyei
evangelizáció, családevangélizáció.)
7. Az evangelizáció hallgatói
A gyülekezeti igehirdetés azokhoz szól, akik már hisznek,
az evangelizáció pedig azért hangzik, hogy a hallgatók
higgyenek. A kettőt azonban csak elméletileg lehet ilyen élesen
elkülöníteni egymástól. A gyülekezeti igehirdetést hallgathatják
olyanok is, akik még nem hisznek, és az evangélizáción is részt
vehetnek már hívő egyháztagok. Ez utóbbi önmagában még nem
lenne baj. Akkor van a gond, ha az evangelizáció hallgatósága
kizárólag az Istent már ismerő emberek körére szűkül, és nem
találhatók olyanok, akik az Istentől, a hittől elidegenedtek, vagy
pusztán formális vallásosságban élnek, ill. még nem hisznek. Ha
ők egyáltalán nincsenek jelen, akkor nem valósul meg az
evangelizáció célja, a hitébresztés.
8. Az utómunka kérdése.
Az utómunka az evangelizáció szükségszerű kiegészítője.
Ez

jelenti

mindazokat

a

feladatokat,

amelyek

a

hit

meggyökerezését és fejlődését segítik, például: bibliaórai munka.
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beszélgetések, közös ének és imádság stb. Minderre nagy súlyt
kell helyezni, hiszen azokat segíti, akiknek az életében a Krisztus
melletti döntéssel egy egészen új szakasz kezdődött el. Ha ez az
ún. utómunka hiányzik, akkor az evangélizáción megtértek
visszaesése. Istentől való eltávolodása előbb vagy utóbb
szükségszerűen bekövetkezik. Ennek igen egyszerű magyarázata
van, mégpedig az, hogy az evangelizáció elejétől a végéig
közösségi szolgálat. A gyülekezet közösségének szolgálata. A
lelkész vezette imaközösség tagjai, akik az evangelizáció előtt
és alatt imádkoznak, azok, akik szerveznek és előkészítenek mind-mind a gyülekezet tagjai. Az evangelizáció Istenhez hív,
hogy közösségünk legyen Vele. Az utómunkát végző gyülekezeti
tagok pedig abban segítenek, hogy mindenki feleletet kapjon
kérdéseire, megtalálja helyét és feladatát, hite megélésének
módját és lehetőségeit - a hívők közösségében és mindennapi
életében egyaránt.
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Zárszó

Ha most visszatekintek a magyarországi evangelizáció
történetére, azt kell mondanom, hogy a háború éveit követő
"nagy ébredés" volt rám a legnagyobb hatással.
Amikor Fabiny professzor úr jóvoltából belelapozhattam
az Élő Víz néhány számába, egyszerre éreztem örömöt és
szomorúságot is. Örültem, mert az olvasottak mozgalmas
egyházi életről tettek tanúbizonyságot, és szomorú voltam, hogy
ma ez már nincsen egészen így.
Arra gondoltam, megszívlelendőek érmek a korszaknak a
meglátásai és eredményei, éppen ezért megkíséreltem levoimi a
'40-es évek "nagy ébredéseinek" tanúságait. Fontos, hogy ez az
áttörés egy igen nehéz történelmi időszakban, a II. világháború
után történt, amikor romokban hevert az ország. A háború
pusztításai miatt talajt vesztett emberek egy szebb jövőről
álmodoztak, arról, hogy békében és biztonságban élhetnek majd.
Ilyen helyzetben természetszerűen "vonzó" lehetett a jézusi
tanítás.
Ma az infláció, a szegénység, a munkanélküliség, és az általános
létbizonytalanság érzése miatt lehetne az. De a történelmi
felekezetek valahogy elerőtlenedtek. Pest utcáin mormonok.
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Jehova tanúi, a Moon-szekta tagjai és krisnások "szedik
áldozataikat". Pedig Jézus ma is, most is életek Ura akar és tud
lenni. A missziói parancs a hívők közösségét ma is cselekvésre
kötelezi. A '40-es évek "nagy ébredése" természetesen nem volt
tökéletes és hiba nélküli. Mégis példaként szolgálhat arra,
miként teljesíthetjük mindazt, amit Jézus a missziói parancsban
vár el tőlünk.
Az ún. "nagy ébredés" ma is hasznosítható tanúságai a
következők: először is tisztában voltak a latin mondás (Ecclesia
semper reformari debet) igazságával, vagyis avval, hogy az
egyháznak állandóan reformációra van szüksége, mindig meg
kell újulnia. De tudták azt is, hogy az ébredés Isten ajándéka.
Olyasvalami, amit csakis ő adhat. Ezért sokan és sokáig
imádkoztak evangélikus egyházunk megújulásáért. A változás
hatékonyságát nagyban elősegítette az a tény, hogy a bűnbánat és
megtérés szükségességét elsőként a lelkészek ismerték fel, és ezt
nem csak általában, az egyházra és a gyülekezetekre, hanem
elsődlegesen a saját életükre nézve tartották fontosnak. Egy
újjászületett élet már örmiagában hatást gyakorol a többi
emberre. Ha ez ráadásul még egy lelkipásztor élete is, a hatás
még nagyobb lehet. Nagy örömömre szolgált, hogy most is
történt ezirányban egy aprócska lépés: Balikó Zoltán 1997
novemberében teológus-evangélizációt tartott.
Visszatérve a '40-es évekre: Az ébredés ügyét támogató
gyülekezeti lelkészek együttműködtek Isten kiválasztott és
megáldott evangélizátoraival. Isten ügyével szemben háttérbe
szorult minden esetleges irigység és féltékenység. A lelki
vezetők élete és szolgálata nagy hatással volt a gyülekezetek
tagjaira, férfiakra, nőkre, idősekre és fiatalokra egyaránt. (Nem
meglepő, hogy különösen is azt önmagukat és világban elfoglalt
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helyüket kereső fiatalok szívét érintette meg mindaz, ami egyegy evangélizáción elhangzott.)
A Krisztus mellett való döntés megerősödését, a hit
megélését jól szervezett utómunka segítette, melynek keretében
lehetőség nyílt arra, hogy ki-ki bekapcsolódjon egy adott
gyülekezet mindermapi életébe és munkájába. Ez azonban csak
úgy volt lehetséges, hogy létrejött egy - a lelkipásztor által
vezetett - munkatársi gárda.
Eimek az ébredésnek ma is szem előtt tartandó ereje és
hatékonysága abban rejlett, hogy azok a lelkészek, akiknek a
számára világossá vált, hogy elsődlegesen Isten ismerete nélkül
élő emberekről, lelkek üdvösségéről van szó - az Isten iránti
engedelmességet és az emberek felé forduló szolgálatot tűzték ki
célul maguk elé. Mivel a változás a lelkészeknél kezdődött, és
nem laikusoktól indult, elkerülte azt a veszélyt, hogy pusztán egy
egyházon belüli csoport fellobbanó, majd elhaló törekvésévé
váljon. Az egész egyház ügyévé lett.
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