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B e v e z e t é s
Ha az első világháboru befejezésétől a mai napig 
a theologiai irodalmat áttekintjük,azt látjuk,hogy 
az utolsó harmincöt év theologiai érdeklődésének és munká
jának két fókusz pontja van:az ige/vagy tágabban a kinyi
latkoztatás/ és az egyház.Ez a kettő egyszerre,egymásmellett 
egymással kapcsolatban jelenik meg és foglalkoztatja a 
theologusokat.
Ez a kettős irányu érdeklődés áttöri a felekezeti,hitvallási 
sőt az ország és világrész határokat is.Nemcsak a protestan 
tizmusban,de az anglikánok és a görög keletiek között is 
állandóan előforduló,sokat vitatott mindkét téma.Svédország
ban éppenugy,mint Németországban,Svájcban,Hollandiában és 
Amerikában,ekkörül a két pont körül csoportosodnak a 
kérdések.Egyes theologusok irásaiban és nagy azelőtt 
soha nem látott világkonferenciákon ujból és u jból ez a 
két téma kerül elő.Nyilván nincs a keresztyénségnek ma 
ezeknél a kérdéseknél izgatóbb,feleletet váróbb kérdése. 
Nyugtalan,forrongó,uj utakat kereső századunkban az 
egyháznak is elsősorban tisztábban kell látnia önmagát 
és jobban kell figyelni életét adó forrására az igére. 
Nietzsche nevezte saját filozofiá j á t  "Umwertung aller 
Werte",annélkül,hogy vele bármiben is egyetértenék,ugy 
hiszem ez a kifejezés ráillik századunk egész szellemi 
életére.Az első világháboru vihara megmozgatta ,felkorbá
csolta az emberi szellem tengerét is.Minden mozgásba került. 
Bármennyire is kettéosztott is a mai világunk,keleten és 
nyugaton egyaránt az történik,hogy az ember megpróbál 
u jra értékelni mindent,megpróbál a nagy kháoszban u jra 
rendbeszedni és a helyére illeszteni mindent.A világon, 
ha különböző módszerekkel is,de mindenütt az történik ma, 
hogy az ember u jra leltároz,megvizsgál ,megnéz mindent, 
számba vesz és megbecsüli mindennek az értékét.Ha. kell 
u jra értékeli,egészen más értéket tulajdonitva egysnek 
másnak ,mint egy félévszázaddal azelőtt.Ugy látom,hogy 
ebben a nagy leltározásban a keresztyénség is kiveszi a 
maga részét,a kere sztyénség is tisztán akar látni,tudni 
akarja milye van.Ezt teszi,amikor az egyházról,vagy az 
igéről beszél,vitatkozik.
Nyilván nem véletlen,hanem theologiai kortünet az,hogy 
a svéd theologusok-akik pedig mindkét  világháborut 
csak a páholyban ülők feszült figyelmével nézték végig- 
erről a két témáról jelentettek meg közös gyü jteményes 
kiadást.1942 ben megjelent,az azóta már több nyelvre le is 
forditott En Bok om Kyrkan.A legkiválóbb svéd theologusok 
irták ezt a pompás könyvet,talán elég ha csak a szerkesztő 
bizottságot emlitem:Aulén,Fridrichsen,Lindroth,Nygren,
Bring./Emellett még ilyen nevek szerepelnek Bo Giertz a 
nálunk is jól ismert iró,W ingren ez a nagyszerü 
ethikus stb./1950 ben pedig napvilágot látott ennek a 
könyvnek a testvér kötete En Bök om Bibeln cimmel.Ugyanezek 
a nevek fordulnak elő a könyv cikkirói között,kiegészitve 
egy két más szakértővel:Sjőberg,Linton.stb.



mai theologusnak jelent meg irása erről a két témáról: 
Barth,Brunner,Elert,Althaus ,Heim,Sasse ,Niebuhr,Bavinck

ilyen nevek szerepelnek a sorban és még hányat lehetne 
emliteni!Ezek a nevek elég bizonyitékok arra,hogy élvonalbeli 
theologusokat foglalkoztat a két probléma. 
A nagy felekezetközi világkonferenciák közül csak kettőt 
emlitek meg:az 1948 as Amszterdami és az 1952 es lundi 
konferenciát:Mindkettőnél főleg az egyház kérdése volt a 
homloktérben.
Lindeskog egy könyvismertető cikkében/Theol.Literatur Zeitung 
1950 juli/ jellemzően emliti meg,hogy ma az egész theologiát 
lehetne„panecclesiologiának"nevezni,annyira áthat mindent 
az egyházról szóló tanitás.
Dolgozatomban igyekeztem figyelembe venni minden számomra 
rendelkezésre álló,idevonatkozó frissebb irást,de főleg a 
lundi konferencia anyagát tartottam szem előtt.Az irodalom 
mutatóban részletesen közöltem oldalszám szerint,melyik 
műből mit használtam fel.Elsősorban természetesen a lutherá
nus megnyilatkozásokra voltam figyelemmel.Nagy örömmel töltött 
el a világ lutheránussága három nagy tömbjének/Németország, 
Skandinávia,Észak Amerika/egybecsengő hangja.Jó néha a mi 
kicsiny lutheránus egyházunk szük köréből kilépni a nagyvilágba
és figyelni a nagyobb tesvérek hangjára....
A dolgozatom vázlata igy alakult:
Bevezetés.
I.Főrész. Az egyház természete.

1.lutheránus felfogás:a . az egyház eredete
b.az egyház lényege
c.a z egyház jelei
d .az egyház külső szervezete

2 .a többi keresztyén felekezetek:R.K.
Orthodox 
Anglikán 
Református 
Többi protestáns

5.Megegyezések az EVT én belül  a.Amszterdam
b .Lund

4.Differenciák az EVT.én belül   c.Amszterdam
d .Lund

II.Főrész.Az egyház küldetése a világban
1.lutheránus felfogás:a.Az Egyház üzenete.

b.Az egyház reuniójának kérdése 
c.Az egyház és a Világ 

2.a többi keresztyén felekezetek:R.K.
Orthodox
Anglikán
Református

 Többi protestáns3.
Megegyezedsek az EVT én belül

4 .Differenciák az EVT én belül 
Öszzefoglalás.Konkluzió. 
Irodalommutató
x.Németországban pl.az egyház események kényszere alatt kellett 
hogy eszméljen.A nemzeti szocializmus az egyházat az állam- 
propaganda szervévé akarta tenni,erre tömörültek a Hitvalló 
egyházban azok akik ezt láttak világosan.A Hitvalló egyháznak 
kellett ujraértékelnie mindent a nagy egyházi harcokban.A hit
vallás levegője mindig az egyházi harc ideje.Ilyenkor éleződ
nek ki régen ellaposodott kérdések.



I. Az EGYHÁZ TERMÉSZETE
l.A lutheránus felfogás:

a. az egyház eredete. 
Schleiermacher még igy határozta meg az egyházat:"A keresztyén 
egyház azáltal jön létre,hogy az egyes ujszülöttek társulnak 
a rendszeres egymásrahatás és együttmunkálkodás érdekében” nyil
ván ez a meghatározás inkább szociológiái,mint theologiai definicio 
amelynek nincs sok köze az Ut.hoz.
M i már máshogyan látjuk az ujtestámentumon keresztül figyelve 
az egyházat,nem tartjuk"pusztán emberi társulásnak,hanem egy 
transcendens eredetü és rendeltetési közösségnek, mégpedig 
isteni közösségnek látjuk.Az egyház istené vagy az 0 Kriszusáé.
Ö a birtokosa és létrehozója egyaránt.Régi kérdés az ,hogy 
akart e egyáltalán Jézus egyházat alapitani? A mai theologusok 
már egyöntetüen igennel válaszolna erre a kérdésre,amelyet 
a mult században még legtöbben tagadtak sokszor a r ra,hivatkozva 
hogy az evangéliumokban alig fordul elő a szó maga is.
/Aulén,Newt on Flew kimutatja hogy igen! i.m.ek/Jézus nem mint 
uj tanok tanitója jött csupán,hanem mint Messiás.Üzenete volt 
és Isten, hivását hirde tte,egy uj rendet hozott.A Messiás pedig 
nyilván nem élhet eccles ia nélkül/népközösség, annak összejövetele, 
polgárok,alattvalók egybegyülekezése/,mint a király birodalom 
nélkül.Ö Isten Királyságát a saját személyében hozta el  
/ autobasileia/ és ebbe a birodalomba hivott alattvalókat.Az 
egyházról mai értelemben pünkösd óta lehet beszélni.A pünkösd 
pecsételte meg Krisztus kereszten és siron aratott győzelmét- 
Ettől kezdve hivja a Lélek ki a világból az ecclesia tagjait.
A sok kép között amellyel az Ut kifejezi az egyház és Krisztus 
viszonyát a legtöbbet mondó bizonyára a Krisztus teste/Sóma 
Xristou/Ez egyfelől jelenti hogy az ecclesia tagjai elválaszt
hatatlanul Krisztushoz tartoznak,másfelől ebben a képben a 
keresztyének egymásközti közössége is kifejezésre jut.Az egyházzal 
uj korszak kezdődött a földön még meglévő régi aión közepén: 
a Regnum Christi,a Regnum Gratiae korszaka.Nem e világból való 
de ebben a világban él. z egyház két világ határán él tkp. 
része van ennek a világnak a nyomoruságában,de ugyanakkor a 
történelem minden korának fölötte is áll.A keresztyének igy 
két világ polgárai,mint ahogy bennük is két ember él,az ó és az 
uj Ádám,a bünös és az igaz.Bünösök és mégis szentek serege az 
egyház.Az Ut csak egy egyházról tud,ez egészen magától értetődő 
számára .Ef. 4 ,4-5Egy a test, lélek, Ur , hit, keresz tség,Isten az 
Atya...Ez az egység valóság.De ugyanakkor tud az Ut szakadásokról 
is.Ezért hiv fel gyakran egységre/I.Kor.l,lo,13.E f.4,3/ a 
Krisztusban meglévő egységre.
Az Ut nem tud külön gyülekezetről és külön egyházról,az Utban a 

gyülekezet;egyház.Igy mondhatnánk a gyülekezet az egyház megjelen
ési formája egy bizonyos helyen és bizonyos körülmények között. 
Isten egyháza, amely Krisztusban van./Karner/



Az egyházat az ÁH.VII. igy határozza meg:"Congregatio 
sanctorum in qua evangelium recte docetur et recte  
administrantur sacramenta"
Az első amire figyelnünk ke11,hogy itt az evangéliumról van 
szó és nem az igéről általában!Mert az evangélium bizatott 
az egyházra mindenekelőtt.Ez az Isten tulajdonképeni igéje 
/verbum proprium/ a tv. a másik fajta ige az Isten idegen 
szava/verbum alienum/.Az evangélium szájjal való bizonyság- 
tétel a Christus pro nobis ról,hirdetése a bünbocsánatnak.
A másik amire jó figyelnünk a meghatározásban,hogy nem a szent
ségekről beszél általában ,hanem, a szentségek ki szolgáltatásá
ról,az aktusról,az eseményről.Nem arról van tehát szó,hogy 
helyes szentség tant követel az AH. hanem ahol az esemény 
hegyesen történik ott egyház van jelen,ahol kiszolgáltatják
és befogadják.
A meghatározásnak mind az igére mind a szentségekre vonatkozó 
része dinamikus jellegü .
Az "in qua" kettőt jelent:
l.Az Ige és a Szentségek a hivők közösségében kegyelmi 
eszközök,melyek által a Lélek támaszthat hitet.

2 .Az egyház a szentek gyülekezete amelyben születik és 
megmarad az egyes keresztyén.Ahogy Luther mondja a NK ban: 
az egyház az az anya,amely szüli és táplálja az egyes keresztyént 
Evangélium és szentségek nélkül nem is létezik gyülekezet.
Érdekes megemliteni,hogy az ÁH VII.ben nincsen szó szentirás- 
ról,sőt az az egész ÁH  ban nincsen külön szó róla.Egyházunkban 
nincsen kanonikus könyvjegyzék.Mert nem a Szentirás a központ, 
hanem Jézus Krisztus,az evangéliumi Szentirás az evangélium 
alapján normativ könyv a számunkra de csak igy.
Az egyházat az az esemény/Ereignis,Schlink/ hozza létre,amikor 
hirdetik az evangéliumot és kiszolgáltatják a szentségekt.Igy 
maga a Krisztus cselekszik és van jelen az evangéliumban és 
a szentségekben.
"Egyház még nem biztos,hogy van ott ,ahol embereknek van 
bibliájuk,hitvallásuk és lelkészük,vagy lelkészeik és ezek 
csendben vannak,de ahol az irás alapján,az atyákkal és a 
testvérekkel való megegyezésben az evangélium hirdethetik és 
a szentségek kiszolgáltatnak,ahol a Krisztus hangja hallható 
és ahol a Krisztus nyujtja önmagát ott egyház van."/Schlink i.m./ 
Az egyház éppen ezért egészen Krisztustól függ,°hol Krisztus 
ott van,ott van az egyház.Az egyház Krisztus birodalma.
Krisztus és az egyház elválaszthatatlanul összetartoznak. 
"Krisztus elvégzett munkája az Egyház alapja,mennybemenetele 
óta az egyház ugy jelenik meg,mint az Ö folytatólagos munkája.
Az Egyház Isten teremtése a Krisztusban.Közösség ,amelyet a 
Szent Lélek teremtett.Ezért nem lehet  szociologiai 
kategoriákkal kifejezni,csak a hit számára jelentett ki Aulán.
Az egyház folytonossága is az evangéliumtól függ.Az egyház 
folytonossága az azonos evangélium mindig ujból való hirdetésé
ből áll "/Schlink/Amig ez az evangélium lényegileg azonos 
az apostoli evangéliummal,addig biztositva van az egyház foly
tonossága. Nem a kézráté telen mulik a folytonosság,vagy az 
ordináción hanem az azonos evangéliumon és szentségeken, 
csak az evangélium által apostoli az egyház,az idők,a az igehir
detők,igehallgatók változtak,de az evangélium változatlan maradt. 
Igy marad meg az evangélium által az egyház a világ végéig.
Tehát nem tanitjuk,hogy a mi egyházunk birtokolja a Kr.igaz 
egyházának folytonosságát,hanem Krisztus maga biztosit ja azt 
jelenlétével,cselekedeteivel és ajándékaival



és hangsulyozta is ¡mind a pápaság,mind a szekták ellen v ivott 
küzdelmében.a  pápaságban a pápa bitorolja ezt a centrális 
helyet-látta Luther,de a szekták ugyanugy nem engedik az 
evangéliumot a központi helyre kerülni.A közvetlen vallásos 
élményekkel foglalják el a megillető helyét.
Az evangéliumnak mindig közösséget alkotó jellege van- 
hangsulyozzák a svéd theologusok,ahol az evangélium 
müködik ott van az egyház.Az evangélium által lesz az 
egyház Luther szavaival "eine Versammlung aller 
Christglaubigen auf Erde,congregatio sanctorum,congregatio 
spiritualis hominum,eine Gemeinschaft der Heiligen"Az 
evangélium mint isteni cselekedet végigvonul a világon 
és hitet ébresztve közösséget alkot,a szentek gyülekezetét.
Az egyház a hit tárgya,bizonyossága abban van,hogy az evangélium 
nem lehet gyümölcstelen.
Szentsége nem a tagjainak a szentségében van,hanem egyedül 
az evangéliumban.Ugyanugy mint az egyes ember szentsége.  
Amint az evangélium megalkotja a láthatatlan egyházat ugy 
megalkotja a láthatót is.
Aulén szerint az egyházat Luthernél sohasem lehet azonositani 
a külső keresztyénségmel vagy bármelyik részével:de másrészről 
sohasem lehet elválasztani az egyházat a külső intézménytől.
Ez az a látható eszköz,amelyen keresztül végbeviszi az evan
gélium a maga egyházat teremtő tevékenységét.Tehát egy 
feloldhatatlan kapcsolat van aközött a közösség között, 
amelyet az evangélium alkot és aközött a külső intézmény 
között,amely hirdeti az evangéliumot.Ha Luther nem látta 
volna ezt a belső kapcsolatot a reformáció egészen más 
irányt vett volna!Ö azért akarta reformálni a külső intéz
ményt, hogy az evangélium szabadon müködhessék.Azt lehet 
mondani mindig az evangéliumért harcolt.
Az egyház lényegéhez hozzátartozik a szentségek helyes kiszolgál 
tatása is mondottam. A Luther korabeli kath olicizmusban ugyszólvá 
csak a szentségek lettek a kegyelem igazi hordozói,ezért 
hangsulyozza Luther szentségtanában is az igét.Számára az 
ige a legfontosabb,csak az ige,az evangélium miatt szentség a 
szentség.a  szentség semmi többletet nem jelent az igéhez 
képest! Jelentősége némábban van,hogy valami rendk ivülit ád, 
hanem abban,hogy látható cselekvő ige ,egy bizonyos meghatározott 
személyhez intézve ugyanakkor bekapcsol az emberek közösségébe. 
Ugyanaz történik a szentségekben,mint az evangéliumban:Kr. 
maga találkozik velünk,a keresztségben is az urvacsorában is 
elébénk jön,közösségre hiv,adja magát.
Az eddig emlitett két tényezőn kivül/ev.&szentségek/ nem 
ismerünk más lényeges alkotó tényezőt az egyházra vonatkozólag.



Jellemző,hogy Luther a jócselekedetet nem emliti az 
egyház jelei /notae eccleseiae /között.A jócselekedetek tehát 
nem jellemző jegyek az egyház számára?Nem.Azok :"hálaadás Istennek" 
és Jézus Krisztus fegvverei a Gonosz ellen.De a képmutatók is 
tudnak produkálni jócselekedeteket és még magukat az igazakat 
is megtévesztik velük.

A külső rend sem az,a tanitás sem az,a confessio sem!

Luther egy 1539 ből való irásában/Von den Konz illis und 
Kirchen/ az egyház hét jelét emliti:Isten Igéje

keresztség
Urvacsora
Kulcsok hatalma
az igehirdetés hivatala
imádság
kereszt/szenvedés/

Tota vita et substantia ecclesiae est in Verbo dei mégpedig 
in evangelio lehet összefoglalni az előző fejezetet,Luther 
még más jelekről is tud a szentségekről már beszéltem,a kulcsok 
hatalma a bünbocsánat hirdetése az egyház drága kincse,hiszen 
ezzel elevenithet meg,mert ahol"bünbocsánat van,ott élet és 
üdvösség is van"olvassuk a kátéban és tapasztaljuk a gyüleke
zeteinkben. Az igehirdetés hivataláról már a az elmult alkalommal egy 
bő referátumot hallottunk itt per tangentem csak annyit,hogy 
ez az az egyetlen egyházi hivatal:az igehirdetés .
Az imádság és imádás- az egyháznak privilégiuma és szent 
kötelessége ,csak az egyházban lehet Istent Atyának szólitani, 
ismerve az evangéliumot,és csak az egyházban lehet mindent 

bizalommal kérni és remélni a Krisztus nevében.
A kereszt elmaradhatatlan jele az igazi egyháznak,mert az 
egyház sorsa a Krisztus sorsa.Krisztus egyháza örömmel vállalja 
ezt a sorsot.Az egyház tudott mindig az a m o r crucisról.
Ahol irtóznak a kereszttől ott vajmi keveset tudnak a Krisztus
ról.A keresztet élni is kell nemcsak beszélni róla. Az egyház 
igehirdetésének ,de életének is központja a kereszt.Az igazi 
egyház mindig a kereszt alá van rejtve"tectum cruce” ahogy 
az Apologia mondja.



d. Az EGYHÁZ KÜLSŐ SZERVEZETE.
Ebben a tekintetben a lutheránus felfogás nagyon szabad.
Az egyháznak nem a formája a lényeges,hanem a funkciója az 
evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgálása.Ebből a 
szervezeti szabadságból adódik az,hogy a világ lutheránusságá- 
nak három legnagyobb t ömbje különböző szervezetben él. 
Németországban püspöki egyház,az Amerikai Egyesült Államokban 
u.n. synodikus jellegü ,Svédországban az apostoli successiot 
örző püspöki az egyházszervezetünk.Igen engedékeny,tágszivü 
ezen a téren az ÁH.,egyház mindenütt minden szervezetben 
lehetséges,ha a VII. cikk követelményeinek megfelel,igy volt 
egyház a középkori pápás szervezetben is!Az Áh világosan 
tükrözi azt a felfogást,hogy a szervezet az az ember alkotása, 
ezért nem is lényeges.A forma helyessége attól függ,hogy 
megfelel e az adott helyzetnek,hogy adott körülmények között 
abban a formában lehet e legjobban az evangéliumot hirdetni, 
végezni az egyház funkcióját.Ugyanazt az ÁH  t valló svédek 
állam egyházban élnek,mig  az amerikai testvéreik teljesen 
független szabadegyházba.
Ugyancsak itt kell felvetni nép egyház kérdését is.
Ebben is megoszlik a lutheránusság  v éleménye.Különösen 
a svédek hangoztatják,hogy minden megkeresztelt embert az 
egyház tagjának kell tekinteni,az amerikaiak általában nem 
vallják ezt a nézetet,a németek számára is kérdésessé vált 
a nép egyház szemlélet mód az egyházi harcok idején.
A lutheránusok nem igénylik azt,hogy egyházszervezetük 
azonos az UT egyházának szervezetével,hiszen azóta mások a 
körülmények.A lutheránus egyház mindig olyan szervezetre 
törekszik amely hüen kifejezi természetét és megfelel az 
adott szükségnek.Ezért nincsen uniformizált szervezet a 
lutheránus egyházban.Mi tudjuk,hogy a Lélek gyü jti,hivja, 
megvilágositja és megszenteli az egyházat,függetlenü attól, 
hogy milyen szervezetben ál.



Római katolikusok:
Az egy szent katholikus egyház azonos a 

római katolikus egyházzal,a többi keresztyén felekezet kivül 
van a látható egyházon.

Péter utódainak elsőbbsége lényeges az 
egyház folytonosságához

számukra az egyház egysége magába foglalja 
a látható rendet ,szervezetet,ha ez megtörik:schizma.

A hét szentség/eo nomine/ az egyház lényegéhez
tartozik

A püspököket tekinti olvánoknak,akiknek 
Krisztus a hivatalos vezetést és authoritást kölcsönözte.
Közös munkájukat a tradició határozza meg.A pápa,mint Sz.Péter 
utódja azzal a joggal rendelkezik,hogy az egész egyházat 
érdeklő ügyekben ünnepélyes dekrétumokat bocsát ki.

Az evangélium az az igazság és erkölcsi 
rend,amelyet Krisztus hirdetett saját ajkaival,később pedig 
prédikáltatott az apostolaival,ez minden teremtményre egyaránt 
érvényes,ez az igazság és erkölcsi rend benne van mind a 
Szentirásban,mind pedig a Szentirástól független iratlan tradici
óban.Ezeket az iratlan tradiciókat vagy az apostolok gyü jtötték 
össze  Jézus ajkairól, vagy a Szent Lélek diktálta nekik és 
száll tovább örökségként

Elfogadja a csalatkozhatatlanságról szóló 
tanitást,a pápa csalatkozhatatlan amikor ex chatedra szól.

A szolgálatnak papi jellege van ,annak 
természete az ordinációban rejlik,ekkor kapja meg a pap 
azt az erőt,hogy tudjon eleveneknek és holtaknak szolgálni.
Görög Keleti Orthodox Egyház:

Az egyház azonos a Görög Keleti Orthodox 
egyházzal.Az egyháznak misztikus élete van.Aki elfogadja az 
egyház hitétjtanítását,életét és tradícióját az a tagja,akárki 
legyen is az.

Az egyház folytonossága a püspökség folytonos
ságában rejlik.Vallják az apostoli successiot.

Szerintük is az egyház egysége magábafog- 
lalja a látható szervezetet is,ha ez megtörik schizma áll elő.

Hét szentséget fogad el és tanitja,hogy 
az egyház egész viszonya tagjaihoz szentségi jellegü .

A Szentirásés a tradició számára ugyanaz, 
természetére és forr sára nézve.Mindkettő a Lélektől származik 
így lehetne mondani az irás is a tradícióhoz tartozik,vagy a 
Szentirás az első helyet foglalja el a tradícióban.

Vallja,hogy az egyház csalatkozhatatlan.
Vallja,hogy a pap az ordináciöban a Sz.

Lélek ajándékát kapja: az egyház szentségeinek kiszolgálására, 
az Ige hirdetésére,a hit és élet egységének megvalósitására és 
fenntartására és a hivők pásztorolására.
Okatolikusok:

Az egyház vallja,hogy az egyház a földön mindazoka 
magában foglalja,akik osztoznak az apostoli hitben,szentségekben 
és rendekben.

Az egyház folytonosságát a  püspökség folytonossá
gában látja,vallja az apostoli successiót.

Az egysége magábafoglalja a látható szervezetet 
is.ha ez megtörik schizma áll elő.

Az ókatolikusok számára is a hét szentség elfo
gadása az egyház életének a teljességéhez tartozik.

A tradició az egyház hitét jelenti,amely a 
századokon keresztül prédikáltatott,irott és beszélt szóban 
hórdoztatott,valamint az egyház istentiszteleti életében őriz
tetett meg.Ebben a tradicióban a Szentirásé a legfontosabb



és legtekintélyesebb szerep , amellyel minde n  más tradiciónak 
egybe kell hangzania /a Vincenti kánon szerint/

A csalatkozhatatlanságot nem vallják 
Az ordinácio szentségében kapják a papok az 

isteni elhi vást.Zsid 5,4.egyszer és mindenkorra,hogy legyenek 
Krisztus szolgái,Isten titkainak sáfárai I.Kor,4,1.A papságnak 
a természete nem csupán ugy értendő hogy az valamilyen 
speciális erő az áldozat bemutatására,hanem küldetés hogy 
kiszolgáltathatja az egyház szentségeit a hivük közösségében.
Ez az isteni hivás a kézrátevésben történik,illetve ebben az 
aktusban realizálódik,a püspök végzi ezt a szertartást.
Anglikán egyház:Az egyház definiciójára nézve nincs olyan 
egység mint máshol,sokan közülük ugy vélekednek ,mint az 
ókatolikusok,sokan úgy gondolkoznak,hogy akit a Szentháromság 
Isten nevében kereszteltek meg az tagja az egyháznak.
Némg&fek meg egészen lutheránus vagy református módra gondolkod
nak Az egyház folytonosságát a püspökség folyto
nosságában látják.

Az egyház egysége magábafoglalja a látható rendet 
szervezetet is ,ha ez megtörik schizma 11 elő.

Két Urtól rendelt szentséget ismer el,ezeket 
evangéliumi szentségeknek nevezi;de a gyakorlatban használja 
más ritusok szentség jellegét is:pl.konfirmáció,absolutio.

Azt tartja,hogy semmit sem lehet ugy tanitani, 
mint ami az üdvösséghez szükséges ,ami nincs meg a Szentirásban 
vagy belőle nem lehet bizonyitani;sok theologusuk hangsulyozza 
az ősi egyház tradicióját,mint amely a legjobban magyarázza 
a Szentirást.

A presbitereket tartja papnak /Ut értelem/
Egyesek szerint a preisbiter szó egyenlő a pap szóval,mások 
a hiereus és sacerdos szavakat tartják a papnak/priest/ 
megfelelő szónak.A ministry különleges papi  hivatalt 
és funkciót jelent Krisztus egyedüli papsága és az egyetmes 
papság mellett.Tehát külön rend a papság.
Re formátusok:A látható egyház ott van jelen,ahol hivő emberek 
közössége" van,amelyben az igét helyesen prédikálják,az egyház  
tanitását hirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.

Az egyház folytonossága a gyülekezetek folytonosságát 
jelenti,vagyis hogy volt mindig népe az Istennek ott ahol az 
Ige hangzott.

Hangsulyozzák a presbiteri rendet annélkül hogy ez 
alkotná az egyház lényegét.

Két szentség van.Ezeknek jel és pecsét jellegüket 
hangsulyozzák.

Lényeges eltérés tőlünk a predestináció,a tv.&ev., 
és a szentségtanban van.
Többi protestánsok: Az egyház meghatározása tekintetében a luth- 
ref.vonalhoz csatlakoznak azzal a különbséggel ,hogy a "helyesen" 
a maguk módja szerint értelmezik.Krisztus Tanitványai az egyházát 
egyszerüen csak ugy definiálják;hogy ott van egyház,ahol Jézust 
Urnak és Megváltónak ismerik el.

Általában nem. lényeges a folytonosság,fontosabb 
az UT tanitásához való tgaszkodás,a.z Ut használata és a Szent 
Lélek vezetése.A szervezet nem lényeges számukra sem.Abban van 
az egyház egysége,hogy közös a hitük azokkal ,akik Jézus Krisztust 
Uruknak és Megváltójuknak tartják.

Gyermekkeresztség el kapcsolatban változó a tanitá
suk. A kongregationalisták pl.megtartják a gyermekkeresztséget de 
a teljes egyháztagsághoz hozzátartozik az elégséges érettség 
annak megváltására,hogy Jézus Krisztusban mint Üdvözítőben és 
Urban hisznek.a  baptisták és Kris tus tanitványai ragaszkodnak 
a hivők bemeritéssel történő keresztségéhez



után keresztelkedtek meg.
A tradicióban csak annyiban látnak értéket,amenyiben 

azok alá vannak vetve a szentirásnak.
A csalatkozhatatlanságot teljeséggel elvetik,az 

egyházi csalatkozhatatlanságot is.Mindegyik elfogadja,hogy az 
egyház fennmarad a világ végéig.A pokol kapui sem vesznek 
erőt rajta.A legtöbb ugy látja,hogy mivel az egyház a 
Krisztus teste,aki maga az Igazság,az Igazság mindig megtalál
ható az egyházban ,noha tagjainak bünössége vaksága megaka- 
d ályozza a csalatkozhatatlan jelleg elfogadásában.

Különböző tanitásuk a kijelentés természetéről.
De mindegyik hiszi,hogy az Iga zdág megigért Lelke jelen van 
az Egyházban.

Legtöbbjök nem is használja a pap/priest/ szót 
a ministryvel kapcsolatban,ezzel kivánván hangsulyozni,egyrészt 
Krisztus egyedüli papságát,másrészt a hivők egyetemes papságát.
A quakereknek/Society of Friends/ az a tanitásuk,hogy 
ők az egyház egy része.Hangsolyozzák az Istenhez való közvetlen 
kapcsolatot,az imádságot és Jézus Krisztusnak a Szent Lélek 
által való állandó vezetését.Más a véleményük az egyház 
természetéről,authoritásáról ,hitről,ministryről,urvacsoráról.
Néhány érdekesebb definició az egyházról nem evangélikus 
theologusok tollából:
S.Neil anglikán püspök:Mi az egyház?Az a közösség,amelyre 
a Jézus Krisztus evangéliuma bizatott,hogy hirdesse minden 
embernek.Ez a definició azért jó mert nem tekint visszafelé, 
csak előre és nem statikus hanem dinamikus .Az egyház esszerint 
nem adott ,befejezett valóság de nem is csak a jövőben majd  
meglévő birodalom,hanem a jelenben,megbizatással élő csoport. 
/Christ,His Chruch and His World/
Thurneysen:Az egyház a coetus hominum electorum,emberek serege, 
akiket Isten Igéjével megfogott, kihivott a bünből és a 
halálból a Vele való közösségbe.Az egyház csak mint az Ige 
egyháza exisztálhat az olyan egyház amely nem az ige egyháza 
nem egyház,és az olyan ige amelyik nem hiv létre egyházat nem 
Isten igéje.A gyülekezet Istennel való találkozásának a helye 
csak Isten igéjében van.Jézus Krisztus és Isten Igéje egy és 
ugyanaz.Isten Lelke az,aki az egyszer Jézusban testté lett 
igét mindig ujra megeleveniti.
Florovsky /Páris/Az egyházat nem lehet formálisan definiálni,mert 
nincsen olyan definició,amelyik mindenki elismerésére 
tarhatna számot .Az ősatyák nem sokat törődtek a definicióval 
mivel az egyház valósága előttük volt.Az ember nem szokta azt 
definiálni,ami magától értedtődő.Csak a Reformáció óta a hitvallás 
sós ellentétek óta vannak definiciók ezek nyilván polemikus 
célokra, készültek és mindig inkább egyének vagy iskolák vélemé
nyét fejezik ici mint az egyház tanitását.Az egyház természetét 
inkább lefesteni,leirni, körülirni lehet ,mint definiálni.Ha 
azt mondom coetus fidelium,Igaz izrael,Isteni társaság a 
jövő a iónból jCommunio in sacris, communio sanctorum még csak 
egy egy oldalát világítom meg.Csak egy egy vonása az egyháznak.
A messiási gyülekezet»amelyet Krisztus gyü jtött össze még 
nem az egyház volt,mielőtt szenvedett és feltámadott az Ur, 
mielőtt az Atya igérete elküldetett volna.Pünkösd pecsételte 
meg Krisztus győzelmét.A magasságból való erő belépett a törté
nelembe: az uj aión megkezdődött.Az egyház élete pünkösd folyta
tása.Az egyház élő organizmus,Krisztus teste és teljessége 
/sóma és pléróma/.Az incarnatio az egyházban jut teljességre.
A keresztyének inkorporáltattak Krisztusba és Kr.bennük marad 
ez a bensőséges közösség alkotja az egyház mysteriumát.Krisztus 
teste maga Krisztus.Krisztus az egyház Énje.



                   
és amennyiben mer élni élő Urának cselekedeteiből.Életének 
é s  a m e n n y i b e n  és hivatása:állandóan nyitva - lenni Felé,készen lenni 
az Ö jelenléte jeleinek elfogadására.
Az utolsó időben a gyülekezet az az esemény,amely abból áll, 
azok ez emberek össze jönnek,akiket az élő Jézus kiválasztott- 
és elhivott bizonyságtevőiül és az eljövendő világ hirnökeiül.
A gyülekezet az az esemény ,amelyben Jézus Krisztus abszolut 
uralma válaszra talál az elhivottak engedelmességéhek teljes 
szabadságában.Az az esemény amelyben emberek hálára és 
szolgálatra kényszerültek.
A gyülekezet az az esemény ,amelyben az Ige egyesit a világgal 
szemben,amelyben az irás jelenvaló lesz,melyben a Lélek alkot 
közösséget,melyben a szentségek hathatósak.
Az egyház élete egyszerre biztos és veszélyben forgó.Biztonsá 
gos ,amennyiben felülről való,veszélyben forgó,amennyiben 
alulról való.Veszélyek:muzeumi tárgyak tárháza lesz, 
moralizálódik,az igehirdetésből rutinos beszéd válik,az egyház
ból vallásos világ lesz,olyan állap tba kerül,hogy róla el 
lehet mondani:Az a neved,hogy élsz és halott vagy,vagyis 
névlegessé válik.Ezen csak Isten türelmes szerete segit,aki 
fel tud támasztani a homályos sirból is.
Az egyház nem azoknak a látható vagy láthatatlan közössége,akik 
hisznek az Urban,mégcsak nem is ennek a közösségnek monarchikus 
arisztokratikus,vagy demokratikus formája.Az egyház az az 
esemény,amelyben ketten vagy többen egybegyülnek Jézus nevében: 
azaz az Ö elhivásának és küldésének erejében.
Az egyház Isten szabad igéjének szabad gyülekezete .Az egyház 
elsődleges formája a helyi gyülekezet.
Az EVT:A világ e gyház Isten tervében bevezetésében. 

Az egyház a mai világban 
A mai reménytelen világban az egyetlen reménység a Kr. 
egyházában van.Hisszük,hogy Jézus Kr.egyháza a legnagyobb 
realitás ezen a földön és mi ehhez tartozunk
Az egyház az a pont,amelyben az örökkévalóság behatol az időbe,
ahol a történelem értelmet nyer,ahol az élő Isten találkozik az 
emberrel.
Az egyház az emberi életnek az a területe,ahol az ember vála
szol az Isten szeretetére.Ez az egyetlen hely ahol az ember - 
tudja,hogy nem önmagának él,hogy élete nem a sajátja,ahol
az ember egyetlen reménye Isten szeretetében van.Az egyház 
megléte tény.
Lund 1952 re az Amerikai Theol.Bizottság közös meghatározása:
Mi az egyház?Isten üdvösségének" szférája a jelenben.Üzenete: 
a megváltó szer te evangéliuma.Isten népe,amely válaszolt 
Isten hivó szavára .A szervezet arra való forma,hogy az 
életét fenntarthassa és Isten üzenetét hirdesse a szükölködő 
embereknek.



Amszterdam 1948. A beszámoló hangsulyozta,hogy az egybegyültek 
mindannyian vallják,hogy az egyház és az egyház egysége Isten 
teremtése.Minden különbség ellenére is egynek tudták magukat a 
Jézus Krisztusban,ezért hálát is adtak.Megváltották egyöntetüen, 
hogy nem szolgáltak rá az Isten jóságára és kegyelmére ,hogy 
igy összegyü jtötte Isten a Jézus Krisztusba hivőket-.Vallották, 
hogy csak Jézusban találják meg egyséküket.
Ilyen nyilatkozatot tettek:Mindnyájan hisszük,hogy az Egyház 
Isten ajándéka az emberek számára a világ üdvösségére;hogy Isten 
Jézus Krisztusban megmutatkozó üdvösséges cselekedetei hozták 
létre az egyházat;hogy az egyház folytonosságában megmarad a- 
történelem folyamán a Szent Lélek jelenléte és hatalma által. 
Ebben az egységben Istennek való engedelmességben folytatnunk 
kell azt a próbálkozást,hogy a különbségek mélyebb megértésére 
jussunk azért, hogy azokat legyőzhessük.
 Közös problémák:

l.A régi és az uj Izrael viszonjra.A látható 
egyház viszonya a Krisztusban uj teremtéshez.Valószinüleg 
az egyház és a ministry felfogásainak a különbsége itt rejlik.

2 .a viszony az objektiv megváltás és a személyes 
üdvösség között.Iáás és tradició.Az egykóri ősi egyház és a mai 
egyház viszonya .

3.A ministry helye az egyházban.Tekintélye, 
folytonossága,a szentségek száma és magyarázata,a keresztség 
viszonya a hithez és a konfirmációhoz,az univerzális egyház 
viszonya a helyi egyházhoz,a látható egység természete,a 
schizma értelme.
Lund 195 2 : Minden felekezet egyaránt vall ja,hogy az egyház 

nem emberi intézmény,hanem Isten ajándéka az emberiség üdvösségére 
Isten üdvösséges csel a d t a Jézus Krisztusban,a történelem 
folyamán Isten az egyházában jeleni meg.
Mindegyik vallja,hogy feladata imádni Istent és hirdetni az 
evangéliumot hogy rendelkezik a Lélek ajándékaival,hogy 
Krisztus testét épithesse.
Minden felekezet vallja,hogy az egyház bocsánatot nyert bünösök
ből áll,akik hit által már részesei az Isten királyságának 
örök évaló életének.
Mindezek a megegyezések az egyház eredetére,az egyház lényének a 
mysteriumára és az egyház céljára vonatkoznak.Mindegyik felekezet 
megegyezik tehát,hogy az egyházban van isteni és emberi elem, 
természet,hogy van küldetése és feladata itt ebben a világban, 
hogy látható szervezet itt,hogy egyrészt ehhez a világhoz,másrészt 
egy másik világhoz tartozik.Ezenkivül vannak még egységes vonások: 
Különböző felekezetű keresztyének ugyanazokat az imádságokat 
imádkozzék,ugyanazt a vallásos nyelvet használják,Isten kegyelmé
ből a Léleknek azonos gyümölcsei vannak a keresztyének életében 
bármilyen felekezetihez tartozzanak is.Ezeknek a vonásoknak a 
felismerése kell. hogy arra késztessen bennünket ,hogy egymásra 
úgy nézzünk mint testvérekre.



l.A. lutheránus felfogás     II. Főrész: Az EGYHÁZ KÜLDETÉSE A VILÁGBAN
a. Az  egyház üzenete.

Az egyházra az Isten és az ember közti megbékélés szolgálata 
bizatott.Tehát elsősorban és mindenek előtt az evangélium 
szolgálata.Ez a missziónk.Hirdetni az egész világnak,tanitványok
ká tenni minden népeket.
Másodlagos feladata az egyháznak,hogy Isten tv.t is hirdesse. 
Vagyis Isten akaratát és Isten itéletét.
További feladatunk az,hogy ne csak szóval tegyünk bizonyságot 
Jézus megváltói munkájáról,hanem élettel is.Élétünkkel megmuatni, 
hogy mit visz végbe a bünbocsánat evangéliuma az emberen.Isten 
maga a Megváltó hirdetjük szóval ,Isten maga a megszentelő 
hirdessük élettel
Hirdetnünk kell Isten világrendező tervét¡Térjetek meg! 
hirdetnünk kell,hogy az ember és ember közti rend helyreállása 
csak akkor lehetséges teljes mértékben,ha már Isten és ember 
között helyreállt a békesség és a rend.az emberiség csődje, 
u jból és ujból megtapasztalt zsákutcája is mutatja,hogy 
nincsen más megoldás.Az igazi egyenlőség csak Iqten előtt 
lehetséges,aki előtt ás aki jelenlétében leomlanak minden a 
válaszfalak



b.Az egyház reuniójának a kérdése.
Lutheránus felfogás szerint egyház egysége ott van,ahol 
megvan a consensus de doctrina evangelii.Itt az eva n g élium 
szón van a hangsuly,tehát nem arról van szó,hogy egy bizonyos 
hitvalláshoz ragaszkodunk,hanem az evangéliumhoz.Igy szerintünk 
az egyház reuniójának nem lehet az alpja pl.a secularázáeió 
közös veszedelme,a keresztyén ellenes erők támadása,az általános 
rendetlenség kibirhatatlansága,amely a sokféle felekezet 
miatt érezhető,az egyházi harcok itt is ott is fellángoló tüze, 
a háborus idők szükségei,közös tudományos kutatási eredmények, 
liturgiái mozgalmak,a szociális és politikai helyzet.Egyház 
egysége csak ott van,ahol megvan a consensus de doctrina 
evangelii.Nem hiába kezdődik igy az ÁH.Ecclesiae magnó 
consensu apód nos docent...Ezen a ponton kötve vagyunk 
hitvallásunkhoz.Ez egyrészt megszoritásnak látszik,ugy 
gondolható,mintha az ÁH lezárna minden utat más egyházak felé. 
Nem ez a helyzet!Az ÁH.VII. a legtágabb szabadság a reu niora 
minden más egyházzal,a legtágabbra nyitott kapu.Mert:a.Nem 
mondja azt,hogy ott van egyház ,ahol az ÁH t elfogadják,hanem 
ahol az evangéliumot tisztán hirdetik és-a szentségeket 
Krisztus rendelései szerint szolgálják ki.Az Áh.nem mondja 
a lutheránusok felé sem,hogy ők-már egyház,pusztán azért mert 
lutheránusoknak mondják magukat.Csak ott van egyház ahol a 
VII. cikkben jelölt esemény történik.Tehát ez a hitvallásunk 
mindig ma vünk felé is felteszi a kérdést:egyház vagyunk e?
Az ÁH tói minden öndicsőités,személykultusz,a reformáció, 
vagy egy hitvallás dicsőit se,tömjénezése távol áll,sőt mindezt 
egyenesen lerombolja.Itt és most mi történik ? ezt kérdezi,
ha hirdettetik az evang élium ugy itt egyház van jelen.
b.alapos módon nyit lehetőséget az ességre .Azokat is testvér
nek tekinti a Krisztusban ,akik pl. a kánon iratainak számában, 
az apokrifusok elfogadhatóságában nem is értenek egyet,mert 
Biblia nem igynorma,hanem csak amennyiben az evangéliumról 
be szél, és csak ennyiben. Az ÁH szereint az egyház egysége 
lehet valóság hitvallásos dokumentumok nélkül is,ha a 
tiszta ev.ot hirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltatják 
ki.Nem köt meg az Áh.hanem áttör különbségeken és mindenhol 
keresi a testvért 2ooo év mélységében és a jelenben egyaránt. 
c).az evangéliumhoz való kötöttség szabadáágot jelent,szolga
ság csak a tv.ből származik.Az ÁH. nem állit fel,törvényeket, 
szabályokat,hanem az evangélium hirdetéséről beszél.Az ÁH 

megszabaditja az egyházat minden tanbeli kicsinyességtől és 
merevségtől,a világ félelmétől,és egy pusztán védekező,passziv 
konzervativ magatrtástól.Az ÁH.állandóan figyelmezteti a 
lutheránusokat is hogy ne önmagukra nézzenek,hanem Krisztus 
ajándékainak gazdagságára ,hogy igy szolgálhassák a testvéreket 
bármilyen hitvalláshoz tartozzanak is ,Isten dicséretében és 
imádásában összekapcsolódhatnak.
A találkozó helyünk más keresztyénekkel tehát a Szentirás és 
a benne foglaltatott evangélium lehet.Az ÁH. nem fektet le 
olyan követelményket,hogy szükséges lenne a közös külső 
szerevezet,vagy liturgiai egység,vagy egyházkormányzat,csak az 
igére és a szentségekre irányitja, a figyelmet.Valljuk,hogy 
az egység nem emberi munka eredménye lehet,hanem teljesen Isten 
munkája A mi dolgunk hogy az engedelmesség utján járjunk



C. Az egyház és a világ

A világot Isten igéje alapján ugy ismeri fel az egyház 
mint Isten keze munkáját.

Isten ajándékai a természetben,az emberi élet sokféle 
tálentumai jók és hasznosak.Ezekeért az egyház hálás Istenének 
örül,hogy rést vehet Isten terveinek végrehajtásában.Rajongás 
lenne semmibe venni a teremtett világ szépségeit.
Ugyanakkor azonban amikor ezt nyitott szemmel látja az egyház, 
a világban Isten megváltói munkájának a tárgyát is felfedezi.
A bünös és elesett világot is világosan meglátja.Tudja,hogy ez 
a világ ugy ahogyan van,bünben és halálban veszetegel,de azt 
is tudja,hogy Isten ezt a bünös világot szerette ugy,hogy 
egyszülöttét adta érte,hogy a halálból at életre mentse.
Látását és hitét el kell mondania a világna ez a missziója: 
vagyis meg kell mondania,hogy a világ rendje muló,ideiglenes 
pusztulás tv.alá van vetve.Istennek ez az itélete,a bün zsoldja. 
Erre a világ rendszerint gyülölettel és üldözéssel válaszol. 
Vagyis ugyanazt a keresztet rakja az egyházra,amit Jézus 
vállára raktak egyszer.
De csak itélet hirdetésével sohasem elégedhet meg az egyház, 
m indig meg kell mutatnia az egyetlen megoldását minden emberi 
életnek-egyénnek és közö sségnek egyaránt -az evangéliumot, 
van kiut:Jézus Krisztus az UT.Ut fölfelé az Atyához.



Az egyház legelső feladata az evangélium hirdetésébe, az 
egyben elkerülhetetlenül itélethirdetést is jelent.Az 
egyház felfedi a világ bünét Ján.3,19.Ezért nem szeretik.
Nem ebből a világból való,az eljövendő világot hirdeti.
Küldetése,hogy erről az uj életről tegyen bizonyságot,ahogy 
az már Jézus Krisztusban megmutatkozott.De nem csak erről 
az uj életről való beszéd a feladata,hanem ennek az uj 
életnek a megmutatása is,meg kell mutatnia hitét cselekedetekben 
Az egyház alapvetően missziói testület,missziói területe az 
egész világ.Az egyháznak nem az a célja,hogy emberek bizonyos 
eszméket elfogadjanak,hanem hogy megtérjenek,az egyház tehát 
minden szolgálatá val embereket Krisztushoz vezet,hogy az 
emberek u jjászülethessenek viz és Lélek által.Az ige szolgálatát 
kiegészitik a szentségek szolgálata.Az egyháznak nemcsak 
megtéritenie kell az embereket,hanem meg is kell szerveznie 
a megtért életeket.
Az egyház az üdvösség érdekében rendelt testület.
Az egyházat a világgal kapcsolatban mindig kettős veszély 
fenyegette:1.Vagy egyáltalán nem törődött a külvilággal,elme
nekült a pusztába,vagy kolostorokba 2,vagy elmerült abban, 
"keresztyén társadalmat,keresztyén birodalmat" épitett.
Ezt a kettősséget ma is meg lehet figyelni a keresztyénségben. 
Tudnunk kell a jövöt kutatva,hogy az egyház marad mindig 
a világban idegen test,de benne marad a világban.
A keresztyén ember ezt hirdeti:Az uj Világ Királya már eljött 
és a királyságának is el kell jönnie !
John Gregg/Irország érseke/
az egyháznak hármas küldetése van i t ebben a világban:
1.Bizonyságtétel az Isten Krisztusban kijelentett igazságáról
2.Az Isten tisztelete
3.Az embereket megtanitani arra,hogy ugy éljenek,mint a 
mennyei Atya gyermekei.



MEGEGYEZÉSÉNEK az E V T — én belül 
Amszterdám 1948.Report.

Hisszük,hogy az egyháznak az a hivatása,hogy imádja Istenét 
az Ö szentségében és hirdesse az evangéliumot minden teremt
ménynek.
Az egyházat Isten ruházta fel a Szent Lélek különböző 
ajándékaival,hogy Krisztus testét épitse.
Az egyház arra rendeltetett,hogy szentségben éljen az 
egész emberiség szolgálatára hitben és szeretetben,a meg
feszitett és feltámadott Ur hatalma által,az Ö példája 
szerint.
Az egyház megbocsátott életü bünösökből áll,akik mégis 
hitben már részesei Isten királysága örökkévalóságának 
és várják azt a teljességet,amikor Krisztus ismét eljön 
dicsőségének és hatalmának teljében.
Lund 1952.
Minden felekezet vallja,hogy az egyház feladata imádni 
Istent és hirdetni evangéliumát.
Az EVT nem egyház,nem is az Egyház.Csak egy állomás az uton 
az egység felé.Azt mindnyájan világosan látjuk,hogy Isten 
nagyobb egységet akar,mint ami jelenleg fennáll.
Az EVt a jövőbe nézve kijelenti,hogy nem akar Isten helyett 
munkálkodni,de engedelmeskedni akar Urának.



Amszterdam 1948.
Közös problémák,amelyekben nem tudunk megegyezésre 

jutni egyelőre:
1.A viszony az egyház Isten felé való hivatása/imádás/ 
és az emberek felé való hivatása /bizonyságtétel és 
szolgálat/ között.
2.Mennyire valósul/vagy valósult meg/ meg az egyházban 

az Isten királysága?
3.Az egyház felelősége az emberek közösségi élete és 
időleges intézményei felé.

Sokszor ezek a problémák egy egyházon belül sem tisztázottak, 
vagy egységes megoldásuak.
Noha nem tudunk teljesen találkozni éppen különböző 
nézeteink miatt Urunk mégsem engedi,hogy elforduljunk egymástól



Utószó
Ennek a dolgozatnak gépelése közben többször eszembe jutott 
egy kép:egy könyvecske boritólapján láttam.Néhai Podmaniczky 
Pálnak vanegy kis könyvecskéje Nommensen Lajos.,a batak misszio- 
nárius életéről.A cimlapon a földgömb látható rajta egy 
óriásivá nőtt kereszttel.Az egész világot beárnyékolja.
Csodálatos kereszt,egy külváros vesztőhelyén állitották fel és 
azóta tulnőtt m: ndenen.Krisztus egyházának a képe.Krisztus 
misztikus teste is igy nőtt.3 évig tanitott a Mester-2ooo 
éve róla beszélnek,a tulnőtt az idő határain...12 tanitványa 
volt,ma 69o-7oo millió keresztyéni..tulnőtt a kis tanitványi 
körön,megerősödött Krisztus test!...egy kis magyar megye nagyságu 
országban barangolt,ma öt világrészben hirdetik...a héber nyelv 
aramei nyelvjárásban beszélt...ma több mint ezer nyelven szól 
az evangéliuma...tulnőtt a tér és a nyelv sokszor börtönnek 
tünő korlátain...Csodálatos Krisztus test:egyre nő,növekszik. 
Emberek tárgyalnak,vitatkoznak,mosolyognak,vagy hevesen vivják 
szócsatáikat,az Ur meg csak egyre dolgozik:gyarapitja üdvözülökkel
a seregét.



egyes megkérdezett egyházakhoz intézett:
l .Milyen értelemben alapitott Jézus ez egyházat?
2 . Egyházuk .jelenlegi szervezetét milyen viszonyban látják 

az U T .tanitásával és gyakorlatával?
3. Mik az egyháznak,mint közösségnek jellemvonásai és melyek 
az egyházba való belépés feltételei,ahogyan egyházuk meg
határozza azokat?/szentek,Kr.nevéről nevezettek,Kié a hatalom, 
hogy felegyen és kizárj n tagokat?/
4. Egyházuk,hogyan látja az Egyház és Krisztus kapcsolatát?

Mit hansulyoz ebben a kppcsolatban?/Incarnatio folytatása?
önkéntesek társasága?Krisztus müvének hordozói?Közösség,melyet 
Krisztu s Lelke kormányoz?
5. Mit tart egyházuk leglényegesebbnek az Egyház üzenetében 

és missziójában?
6. Hogyan viszonyul egyházuk a Világhoz?

az államhoz?
 Isten Királyságához?

7. Hogyan értelmezi egyházuk Krisztus egyházának folytonosságát?
/a tiszta ige hirdetése 
tiszta szentség kiszolgálán, 

 apostoli successio stb/
8. Milyen jelentős változásokat észleltek egyházukban a 

gondolkodásmód és a gyakorlat terén az elmult loo évben?
9. Mi az a lényeges vonás,amivel egyházuk,hozzátud járulni 

az universalis egyházhoz?
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