
EGYHÁZI SZEMLE. 

Hazai egyházi élet. 
Kezdünk az egyházi élet terén is szörnyen idegeskedni. 

Az egyéni szabad meggyőződés és szabad tevékenység iránt 
kezdünk türelmetlenek lenni. Pedig protestáns egyháznnk a 
maga születését egyenesen annak köszönheti, hogy a szabad 
egyéniség jogát érvényesítette s tiltakozott az ellen, hogy 
lelkiismereti dolgokban bármiféle hatóságnak, vagy többség-
nek joga volna akár békót vetni az emberekre, akárcsak el-
rettenteni akarni is valakit a maga szabad egyéniségétől. 
Nemcsak, de egész hitéletünk azon az evangéliomi szabadsá-
gon alapszik, mely feltétlenül meg is követeli individualitá-
sunk önálló kifejtését. „Kiki magának áll, vagy esika. Ezzel 
egy természetes jog, egy elvitázhatatlan emberi postulatum 
érvényesült a protestantismnsban a legerőteljesebben, és pedig 
olyan határozottsággal, a minőre az egész világhistória sehol 
és semmiben még csak példát sem mntat másikat. Hosszú 
évezredeknek küzdelme, szabadságharcza diadalmaskodott a 
reformáczióban. Vagy ha csak a keresztyénségen innen néz-
zük is a történetet, akkor is másfél ezredév szakadatlan tusija 
vonul el lelkünk előtt, míg győzelemre jut az ember egyik 
legszentebb joga: a lelkiismereti szabadság. 

„Hallottátok, megmondatott a régieknek ... én pedig azt 
mondom" — szól Jézus és ezzel teszi meg az első lépést 
ahhoz, hogy lerombolja a templomot és harmadnapra meg-
építse az újat. „Az embernek fia ura a szombatnak istt — 
mondja máskor s ezzel odaállítja az individualismus elvehe-
tetlen jogát, a mely szerint nem mi vagyunk az institutiókért, 
hanem az institutiók vannak mi érettünk. Pál apostol amaz 
egész nemes harcza, a melyről utolsó levelében szól, avagy 
nem azért a lelkiismereti szabadságért vívott küzdelem volt-e, 
a melyet a zsidóskodók meg akartak kötözni a törvény békó-
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jávai. Neki épen olyan személyes elhivatása van, mint az 
„oszlop-apostoloknak", neki nem valamely hatóság, hanem 
egyenesen az élő Kriszüus adta a munkát s ő csak ennek 
felelős ezért a munkáért; de neki aztán komolyan felelős! Ég 
a mint tovább lapozunk, ím' az üldözések közepette azt han-
goztatja Athenagoras: „A közös jogot kívánjuk, azt, hogy ne 
gyűlöljenek és üldözzenek azért, mert keresztyéneknek mondjuk 
magunkat". Vájjon dicsőségére válik-e — mondja Lactantius 
— a hitetlenségnek, hogy lenyűgözi a vallás szabadságát, 
megtiltja, hogy istenemet szabadon választhassam s kényszerít 
nem tisztelni azt, a kit tisztelni akarok és tisztelni azt, a kit 
nem akarok. Nem igazságtalan dolog-e. ha szabad embereket 
akaratuk ellen áldozni kényszerítenek?" És a .legsötétebb 
középkorban" is, a mikor a compelle intrare. a szent tanok 
és az eretnekítés az uralkodó elvek, Paduai Marsiiius azt hir-
deti, hogy a pap nem egyéb, mint az isteni törvény tanítója; 
föladata megtanítani bennünket, mit kell tennünk, vagy keres-
nünk, hogy az örök boldogságot megérdemeljük. De kénysze-
rítő hatalma, melynél fogva parancsainak megtartását mások-
tól kierőszakolhassa, nincs. Különben hiába is kényszerítene 
valakit; mert kierőszakolt cselekményeknek az örök üdvösség 
szempontjából sQmmi l^asznuk sincs s hivatkozik Aranyszájú 
szent Jánosra^a ki szerint „lehetetlen valakit üdvözíteni aka-
rata ellenére". er aztán kimondja, hogy a keresztyén 
ember a legszabadabb Istennek valamennyi teremtménye között 
„Nem tűzzel, hanem az írással kell az eretnekeket meggyőzni. 
Ha talentumos embernek kellene tartanunk azt, a ki az eret-
nekeket érvek helyett tűzzel győzi meg, a hóhér volna a világ 
legnagyobb tudósa. Csak máglyára kellene kötni az ellenfélt, 
miután erőszakkal hatalmunkba ejtettük". 

És íme, a speyeri birodalmi gyűlés után negyedfélszá-
zaddal, mintha csak megint meg kellene szólalnia a nagy 
angol költőnek, Miltonnak: „Nem, nem lordok és képviselők! 
nem szabad bebörtönözni a szellemet; elérkezett immár az idő, 
hogy nyilváflpsan lehessen beszélni és írni minden közérdekű 
tárgyról. Tomboljanak bár egyszerre az összes tanok viharjai 
a földön, az igazság síkra szállt, hadd vívjon csatát a téve-
déssel. Látta-e valaki valaha, hogy szabad és nyilt küzdelem -
ben az igazságot legyőzték volna?" 

Nézzük csak, hogy miről is van szó, a mi az egyházi 
sajtó egyik-másik orgánumát olyan idegessé és türelmetlenné 
teszi; és a mi meg nekünk a fentebbi akadémikus elmefutta-
tást mintegy önkénytelenül adta a tollúnk alá. A belmissió~ 
ról és az evangélizáczióról, a mi ugyan mind a kettő meglehe-
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tősen rosszul képzett magyar szó; de a melyeknek á kikép-
zésüknél még rosszabb jelentést adtak sokan s mihelyt csak 
hallják is, már bosszankodnak és a két dolgot képviselőikkel 
együtt szeretnék az apokalyptíkus kénkővel égő tavába vetni 
a „fenevadhoz" és a „sátánhoz" Valami új dolog ez a kettő ? 
Valami veszedelmes újítás, a mely csak kárhoztatandó? 

Pál apostol ezelőtt majdnem kétezer esztendővel azt frta 
volt a Korinthusbelieknek: „Az Isten a tagokat helyheztette 
egyenként külön-külön a testben, a mint akarta. A test nem 
egy tag, hanem sok tagok. A miképen a test egy és annak 
sok tagjai vágynák: az egy testnek minden tagjai pedig noha 
sokak, mindazáltal azok egy test: ezenképen vagyon a Krisz-
tus is. Ti pedig, a Krisztus teste vagytok és tagjai rész sze-
rint. És ha egy tag szenved, minden tagok egyetemben bán-
kódnak; ha egy tag tisztességgel illettetik, egyetemben örülnek 
minden tagok. Az ajándékokban különbség vagyon, de 
ugyanazon Lélek; az egyházi szolgálatokban is különbségek 
vágynák, de ugyanazon Úr Mindennek pedig adatik a Lélek-
nek nyilvánvaló ajándéka haszonra. Ti is, mivelhogy a lelki 
ajándékokat kívánjátok, az Anyaszentegyháznak épületére 
igyekezzetek, hogy lazokban nevekedjetek* stb. Tehát legyen 
minden tag élő tagja annak az organismusnak, a melynek a 
feje a Krisztus, „mert egy Lélek áTtal'umi itfitídnyájan egy 
testté keresztelkedtünk akár zsidók, akár görögök, akár szol-
gák, akár szabadosok és mindnyájan egy ital áítal lettünk 
egy lélekké". 

Az a két rossz képzésű szó — belmissió és evangéli-
záczió — tehát azt akarja csak, hogy necsak külső institu-
tiók által összetartott s egybeszerkesztett szervezet legyen az 
egyház, banem legyen az valóban élő organismus. a melyben 
az apostolként a „láb", a „kéz", a „szem", a „fül" mind tel-
jesítse a maga szolgálatát az egésznek épületére. 

Elismerik és meggyőződéssel vallják a belmissiónáriusok 
és evangélizátorok, a mit atyáik vallottak és hittek, hogy 
„Isten egyháza gyűjtésére vagy alkotására, úgy szinte annak 
igazgatása és megtartására mindig egyházi szolgákat vett fel 
eszközökül, most is azokat használ és fog is használni, míg 
a földön egyház leend. Isten ugyan hatalmánál fogva esz-
közök nélkül is gyűjthetne magának az emberek közül egy-
házat ; de inkább akart emberekkel emberi szolgálat által 
bánni. Következéskép az egyházi szolgák nem úgy tekintendők, 
mint egyszerű szolgák, hanem mint Isten szolgái, kik által 
mnnkálja Isten az embereknek üdvét. A honnan óvakodásra 
intünk mindenkit, nehogy valaki azokat, melyek megtérésünk 
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és épülésünkre tartoznak, úgy tulajdonítsa a Szentlélek titkon 
munkáló erejének, hogy az által az egyházi szolgálatot feles-
legesnek tartsa. Az egyházi szolgálat méltóságát senki nem 
bitorolhatja, azaz vesztegetés, vagy más mesterkedéssel önké-
nyüleg magára nem ruházhatja. Kárhoztatjuk itt mindazokat, 
kik önként futnak, bár nem választattak, küldettek és bocsá-
tattak ki. Kárhoztatjuk a hivatalra alkalmatlan tanítókat és 
a lélekpásztorban megkívántató ajándékokkal fel nem ruhá-
zottakat". (Helv. eonf. XVIIL rész) De vallják és érvénye-
síteni kivánják azt is, hogy „a Szentírást magánosan otthon 
olvasni s egymást az igaz vallásban oktatás által építeni 
mindenkinek szabad" és hogy „kiki köteleseégének ismerje, 
hogy az Istentől nyert ajándékokat, készséggel és örömmel, 
a többi tagok javára és üdvösségére fordítsa" (Heidelb. káté 
55. k.) Ehhez azonban feltétlenül szükséges az egyháztársa-
dalmi munka szervezése, mert így csak általánosságban kife-
jezve az egész csak egy szétfolyó idea, a melynek testet kell 
adnia s a munkaköröket és eszközöket megjelölni az egyes 
tagok számára. Kipróbált eszközökül mutatkoznak a külön-
böző egyletek a maguk szeretett munkáikkal, a felolvasások, 
az összejövetelek s a biblia és vallásos1 iratok terjesztése. 
Egyletek, hát van ezekben veszedelem az egyház egységére 
nézve, mikor már ,ja nevükben benne van az egygyé létei 
valamely czél érdekében? Felolvasások?! Hát ma* minden 
tudomány és életkör nem arra törekszik-e, hogy munk^át 
népszerűsítse, vele áthassa a néprétegeket? A berlini „Ura-
niate társaság még a csillag világok titkait is vetített képek-
kel szemlélteti. Csak épea a vallás, a hitélet szoríttassák le, 
ennek titkait ne lehessen népszerűsíteni s nagy kérdéseit a 
közönség elé vinni épen abban a formában, a melyhez a 
közönséget egyéb közérdekű kérdésekre nézve már hozzászok-
tatták a különböző tudományos és nem tudományos társulatok ? 
Vallásos összejövetelek?! A lelkek építése. Csak „az egyházi 
gyülekezetek ne legyenek titkosok és elrejtettek, hanem nyil-
vánosok és gyakoriak" (Helv. conf ). A mindennapi életnek 
sok olyan jelenségét lehet megbeszélni ezeken valláserkölcsi 
szempontból és olyan modorban, a melyeket és a mint a tem-
plomi szószéken nem lehet. A hitélet individualizálására alkal-
masak ezek. Hogy bontanák meg ezek az egyház egységét, 
ha épen annak a pásztornak a vezetése alatt állanak, a ki 
nyáját gyűjti egybe? S végül a biblia és a vallásos iratok 
terjesztése?! Kell-e ezt még csak igazolni is bárki előtt? 

Nemrég egyházunk egy kiváló esperesével beszélgettünk 
a belmissió és az evangélizáczió kérdéséről. A szavaktól ő is 
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visszaborzadt. Ezek hangoztatása helyett — úgymond — jobb 
volna sürgetni az egyházi fegyelemnek a lelkipásztorokkal és 
a gyülekezeti tagokkal szemben való visszaállítását, illetőleg 
annak a szigorú ellenőrzését, hogy lelkészek és hívek egy-
aránt teljesítsék összes kötelességeiket lelkiismeretesen. 

— Hiszen az egész belmissió és evangélizáczió sem kiván 
8 akar egyebet! Senki soha nem kivánt egyebet, minthogy 
„az egyházi szolgák tiszte a sz. gyülekezetet egybehívni, ebben 
az Isten igéjét magyarázni, az egész tanítást az egyház haszna 
s felfogásához alkalmazni, hogy így tanításaik használjanak a 
hallgatóknak s építsék a híveket. A tanítók kötelessége hát 
tanítani a tudatlanokat, inteni és az Úr útaiban haladásra 
nógatni a resteket, vigasztalni és megerősíteni a csüggedőket a 
sátán sokféle kisértetei ellen; megfeddeni a bűnösöket, útba-
igazítani a tévelygőket, felemelni az elesteket, megczáfolni az 
ellenmondókat, végre a farkasokat az Úr aklából elhajtani, a 
bűnöket és bűnösöket eszélyesen és hatékonyan megdorgálni, 

a híveket szent egyességben megtartani, a szakadáso-
kat akadályozni, a tudatlanokat a vallás elemeire oktatni, a 
szegények szükségeit a gyülekezetnek ajánlani, a betegeket s 
különféle kísértetekbe esteket meglátogatni, oktatni s az élet 
utában megtartani" stb. (Helv. conf. XVIIL 14. §.) és hogy 
„az egyházi szolgák közt illő fegyelem .legyen" T(U. o. 17. §.) 
Ha mindezek így megvannak, akkor ám vessük el a szava-
kat, mert akkor a lényeg úgyis megvan s élet és elevenség 
lüktet az egyházban. 

Aztán mi az a theologiai irány, a melyet ezek a bel-
missionáriusok képviselnek? „Nem ismerünk el a hitre vonat-
kozó kérdések eldöntésében más ítélő birót az Istenen kívül, 
ki a Szentírásban kijelenti, mi legyen igaz és nem igaz, mit 
kelljen követni és eltávoztatni. Ehhez képest csak a lelkiek-
ben jártas embereknek a Szentírásból merített ítéletein nyug-
szunk meg" — vallották az atyák (Helv. conf. II. 3. §.) és 
vallják a „modern evangélisták". Kicsoda kárhoztat tehát? ! 
A keresztyénség nem doctrina, hanem életelv s annak az éle-
tet kell áthatnia és átalakítania. 

Fel-feljajdulások történnek már utólagosan az egyház-
politikai új törvények miatt s a panaszok bizonyára szapo-
rodnak, a mint ezek következményei mindjobban meglátszanak. 
Pedig azok a törvények egészben a protestáns elvek megva-
lósításai ; a hiányuk csak az, hogy az 1848: XX. t.-cz. is nem 
velük egyidejűleg valósíttatott meg. De épen azért, mikor a 
belterjesebb egyházi munka sürgettetik, miért idegeskedik az 
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egyházi sajtó és miért akar repressaliákhoz nyalni, a mi egy-
általában nem protestáns ely? 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság is ha egyszer 
„magyar", akkor azon kell munkálnia, a mi a nemzet javára 
szolgál, ez pedig nem lehet más, mint a protestantismus erő-
sítése ; ha „protestáns", nem lehet mást, minthogy a 6zellemi 
szabadságnak legyen védője és zászló hordozója; ha „irodalmi", 
végezze nagy feladatát irodalmi magas színvonalon és ha 
„társaság", legyen azoknak a társasága, fényes eszmegyűjtő 
köre, a kik evangéliomi alapon arra egyesültek, hogy minél 
intensivebbé legyen egyházunk élete és vele a nemzeté, 
mert nemzetfentartó erő csak az evangéliomi protestantismus-
ban, ennek feltétlen szabadságában és önkormányzatában van. 

Ezzel üdvözöljük a Társaság legközelebbi közgyűlését! 
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