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I.
Az egyház egységének teológiája.

Számomra ez a kérdés problémává akkor vált,amikor Amerikában 
vasárnaponként elmondottam az Apostoli Hitvallást a gyülekezet- 
ben:Hiszek egy keresztyén anyaszentegyházat és állandóan láttam 
egy olyan keresztyénséget,amely csaknem 250 féle felekezetben 
illetve csoportosulásban él. Hiszek egyet és látok 250-et.Ez a 
borzasztó feszültség az,amely kérdéssé tette részemre ezt a 
nagy világkérdést. Kisebb,nagyobb béretekben mindenkinek meg kell 
éreznie ezt a feszültséget ahhoz,hogy izgalmasság legyen számára 
az egyház egysgének kérdése. A kérdést még neheziti,hogy hiszem 

hogy az én egyházam az ige egyháza, is ugyanakkor nem tudom meg
tagadni más felekezetektől az egyházát jelleget. Érzem milyen 
abnormális á3J.apot,amiben él a keresztyénség.

  L ehetetlen komolyan beszélni az egyház egységéről, 
ha nem vizsgáljuk meg a lutheránus tanitást az egyházra vonatko
zólag legalább nagy vonalakba.
A, Az egyház eredete.

Schleiermacner még igy határozta meg az egyházat:"A keresz -  
tyén egyház azáltal jön létre,hogy az egyes ujjászületettek tár
sulnák a rendszeres egymásrahatás és együttmunkálkodás érdekében. 
Nyilván ez a meghatározás inkább szociológiai,mint teológiai 
definició. És nyilván nincsn köze az Ut-hez.Mi már máshogyan látjuk az Ut keresztül figyelve az egyházat, nem tartjuk pusztán 
emberi társulásnak,hanem egy transzcendens eredetü és rendeltetést 
közösségnek valljuk Az egyház Istené vagy másképpen az Ö Krisztu
sáé. Ö a birtokosa és létrehozója egyaránt.Régi kérdés,hogy akart 
e egyáltalán Jézus egyházat alapitani. Mai teologasok szinte 
egyöntetüen igennel válaszolnak erre a kérdésre. Jé zus nem mint  
tanuk tanítója jött csupán,hanem mint Messiás. Üzenete volt és 
Isten hivását hirdette, hogy uj rendet hozott. A messiás pedig nem 
élhet ecclésia nélkül. Az egyház ól mai értelemben pünkösd óta 
lehet beszélni. A pünkösd pecsételte meg Krisztus kereszten és 
síron aratott győzelmét. Ettől Kezdve hivja a Lélek ki a világ-
ból az ecclésia tagjait. A sok kép között amellyek az Ut kife
jezi az egyház és Krisztus viszonyát, a legtöbbet mondó bizonyára a Krisztua teste. Ez egyfelől jelenti,hogy az ecclésia tagjai 
elválaszthatatlanul Krisztushoz tartoznak,másfelől ebben a képben 
a keresztyének egymásközti közössége is kifejezésre jut. Az egyház 
zal uj korszak kezdődött a földön még meglévő régi aion közepem 
a Regnum Christi, a Regnum Gratiae korszaka. Nem evilágbolvaló, 
de ebben a világban él. Része van ennek a világnak a nyomoruságá- 
ban,de ugyanakkor a történelem minden korának- fölötte is áll.Igy 
a keresztyének két világ polgárai, bennük 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.4:4-5. Egy a test, a Lélek,az Ur,a hit,a Kereszt ség... 
ez az egység valóság. Ugyanakkor azonban beszél az Ut is szakadá
sokról. Mivel ezek már az első keresztyének idejében megvoltak 
hiv fel Pál apostol például gyakran egységre, /I.Kor.1:10,Ef. 
4:3./ a Krisztusban meglévő egységre. Az Ut nem tud külön gyü
lekezetről és külön egyházról. Az ut-ban a gyülekezet az egyház.



Igy mondhatnám másként a gyülekezet az egyház megjelenési formája 
egy bizonyos helyen és bizonyos körülmények között.
B, Az egyház lényege.

Az egyházat az ÁH.VII. igy határozza meg:"Congregatio sancto   in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacrament 
Az első,amire figyelnünk kell,hogy itt a z  evangéliumról van szó 
és nem az igéről általában. Mert az evangélium biztatott az egyházra 
mindenekelőtt.Ez az Isten tulajdonképpeni igéje. /Verbun prop
rium/. A tv. a másikfajta ige az Isten idegen szava /Verbum 
alienum/. Az Ev. szájjal való bizonyságtétel a Cristus pro 
nouisról hirdetése a bünbocsánatnak. A másik amire jó figyelnünk 
a meghatározásban,hogy nem a szépségekről beszél általában hanem 
a szentségek kiszolgáltatásáról az aktusról az eseményről. Nem arról van tehát szó,hogy helyes szentségtant követel az ÁH., hanem 
azt mondja,hogy ahol az esemény helyesen történik, ott egyh z Van 
jelen. A meghatározásnak mind az igégre, mind a szentségekre vonat
kozó része dinamikus jellegü. Az "in qua" kettőt jelent: 1. az 
ige és a szentéinek a hivek közösségében kegyelmi eszközök csu
pán,melyek által a Lélek támaszthat hitet. 2. Az egyház a szente 
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. Érdekes megmenteni,hogy az ÁH. 
Vll-ben nincsen szó szentirásról,sőt az az egész Áh-ban nem szere 
pel külön.Egyházunkban nincs kanonikus könyvjegyzék, mert nem 
a szentirás a központ,hanem Jézus Krisztus. A szentirás csupán 
a róla szóló E.alapján normativ könyv a számunkra, az egyházat az 
az esemény /Eregnis,Schlink/ hozza létre,amikor hirdetik az E-ot 
és kiszolgáltatjuk a szentségeket. Igy maga a Krisztus cselekszik 
és van jelen a E-ban és a szentségekben, "Egyház még nem biztos, 
hogy van ott,ahol embereknek van bibliájuk,hitvallasuk vagy lel
készei, és ezek csendben vannak.De ahol az iras alapján az atyák
kal és a tesvérekkel való megegyezésben az E.hirdetteik és a 
szentségek kiszolgáltatnál,ahol a Krisztus hangja hallható és aho 
a Krisztus nyujtja önmagát,ott van az egyház.Az egyház éppen 
ezért egészen Krisztustól függ.Ahol Krisztus jelen van, ottvan az 
egyház. Az egyház Krisztus birodalma. Amig az E.lényegileg a z onos 
az apostoli evangéliummal,addig biztositva van az egyház folyto
nossága. Az egyház folytonossága ugyanis az azonos. E.mindg ujból 
való hirdetéséből áll. Szerintünk nem a kézrátételen multba foly- 
tonosság, vagy az ordináción,hanem az azonos evangéliumon és 
szentségeken. Csak az evangélium által apostoli az egyház, az idő. 
az igehirdetők, az igehallg tok változtak,de az E.változatlan 
maradt. Igy marad meg az E.által az egyház a világ végéig. Mi tehát nem tanitjuk azt,hogy a mi egyházunk birtokolja a Krisztus igaz 
egyházának a folyonosságát,hanem Krisztus ma a biztositja az Ő 
jelejéiével, cselekedeteivel és ajándékaival. Az E.tehát az egyház 
igazi alkotó eleme ez teremti az egyházat. Luther ezt nagyon vi
lágosan felismerte és hangsulyozta is, mintha pápaság, mint a szek
ták elleni küzdelmében. A pápaságban a pápa bitorolja ezt a centrális helyet látta Luther,de ugyanakkor jól látta,hogy a szekták 
ugyanugy nem engedik az E. központi helyrekerülni. Vagy a törvé
nyekkel vagy közvetlen vallásos élményekkel foglalják el megillet 
helyét. Az E. mint isteni cselekedet végigvonul a világon és hi
tet ébresztve közösséget alkot: a szentek gyülekezetét; Az egyház a 
hit tárgya,bizonyossága abban van,hogy az E. nem lehet gyümölcs
telen. Szentsége nem tagjainak szentségében van,hanem egyedül az 
e-ban Ugyanugy mint az egyes ember szentsége. Az E. megalkotja a 
láthatatlan egyházat éppen ugy,mint átláthatót is. Aulén szerint a: 
egyházat Luthernél sohasem lehet azonositani a külső keresztyén- 
séggel vagy bármelyik  részével,de sohasem lehet elválasztani 
az egyhazat a külső intézménytől. Ez az a látható eszköz,amelyen 
keresztül végbeviszi az E. a maga egyházat teremtő tevékenységét
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Tehát feloldhatatlan kapcsolat van aközött a közösség között, 
amelyet az Ev.alkot és aközött a külső intézmény között,amely 
hirdeti az E-t.Ha Luther nem látta volna ezt a belső kapcsolatot,
a reformáció bizonyára egészen más irányt vett volna. Ö azért 
akarta reformálni a külső intézményt,hogy az E.szabadon müköd- 
hessék. Azt lehet mondani mindig az E-ért harcolt. Az egyház lé
nyegéhez hozzátartozik a szentségek helyes kiszolgáltatása is. 
Luther korában ugyszólván csak a szentségek lettek a kegyel e m  
igazi hordozói.A szentség semmi többletet nem  jelent az 
igéhez képest. Jelentősege nem abban van,hogy valami rendkivülit 
ád,hanem hogy látható,cselekvő ige egy bizonyos meghatározott 
személyhez intézve, ugyanakkor bekaposol az emberek közösségébe 
is.Ugyanaz történik a szentségekben, mint az E-ban. Krisztus 
maga találkozik velünk.Elibánk jö, közösségre hiv,adja magát.
C.Az egyház jelei.

Luther egy 1539-ből való irásában /Von der Konzillis udd 
Kirchen/ az egyház hét jelét említi: Isten igéje,keresztség, 
urvacsora,kulcsok hatalma, az igehirdetés hivatala, az imádság 
és a kereszt. Érdekes lenne végignézni az egyház egységére törekv 
mozgalmat ugy. hogy közben az egyház hét jelet kutatnánk rajta. 
Jellemző,hogy Luther a jó cselekedetet nem említi az egyház je
lel között. A jócselekedetek tehát nem jellemzőek az egyházra 
azok szerinte haladásunk Istennek, és Jézus Krisztus fegyverei 
a gonosz ellen. A képmutatók is tudnak produkálni jócselekedeteket 
ugyhogy még magukat az igazakat is megtévesztik velük. Fontos 
megemliténünk,hogy ebben a hét jelben nem szerepel a külső rend 
a tanitás és a konfesszió sem.
D. Az egyház külső : szervezete.

Ebben a tekintetben a lutheránus felfogás nagyon szabad. 
Az egyháznak nem a formája a lényeges,hanem a funkciója. Az E. 
hirdetése és a szentségek kiszolgálása. Ebből a szervezeti 
szabadságból adódik az,hogy a világ luteránusságának 3 legnagyobb 
tömuje különböző szervezetben él. Németországbán püspöki egyház, 
az  Amerikai Egyesült Államokban un.synodlkus jellegü, a 
Skandináv államokban pedig általamban az apostoli suocessiot őrző 
püspöki az egyházszerzvezetünk. Igen engedékeny, tágszivű  ezen a 
téren az ÁH. Egyház mindenütt,minden szervezetben lehetséges.
Ha a VII-ik cikk következményeinek megefelel. Igy volt egyház a 
középkori pápás szervezetben is. Az AH. világosan tükrözi azt a 
felfogást,hogy a  szervezet  az ember alkotása, ezért nem is 
lényeges. A forma helyessége attól függ,hogy megfelel-e az adott helyzetnek,hogy adott körülm é n yek között abban a formában lehet- 
legjobban az E-ot hirdetni, végezni az egyház funkcióját. Ugyanaz 
az AH-t valló svédek államegyházban élnek,mig amerikai testvéreik 
un. független szabad egyházban. A luteránusok nem igénylik,hogy 
egyházszervezetük azonos az Ut egyházának sze vezetővel hiszen 
azóta mások a körülmények. A lutheránus egyház mindig olyan 
szervezetre törekszik,amely hűen kifejezi természetét és megfelel 
az adott szükségnek.Ezért nincsen uniformizált szervezet a lute- 
ranus egyhazban.Mi  tudjuk,hogy a Lélek gyüjti,hivja,megvilago- 
sitja és megszenteli az egyházat,függetlenül attól,hogy milyen 
szervezetben él.
E. Az egyház üzenete.

Az egyházra Isten és az ember közti megbékélés szolgálata 
bizatott.Tehát elsősorban és mindenekelőtt az Evangélium szolgá
lata. Ez a misszió.Hirdetni az E.-ot az egész világnak és tanit
ványokká tenni minden népeket. Másodlagos feladat az egyháznak, hogy Isten törvényét is hirdesse, vagyis Isten akaratát és Isten



itéletét. További feladatunk az,hogy necsak szóval eggyünk 
bizonyságot, Jézus megváltói munkájáról, hanem élettel is. Életünkkel kell megmutatnunk,hogy mit visz végbe az emberen a 

bünbocsánat E-ma. Isten maga a Megváltó,hirdetjük szóval, Isten 
maga a megszentelő,hirdessük élettel.
F. Az egyház egységnek és reuniójának kérdése evangélikus szem- 
szögből.

Lutheránus felfogás szerint az egyház egysége ott van,ahol 
megvan a consensus de doctrina evangelii. Itt az E. szón van a 
hangsul y , tehát nem arról van szó,hogy egy bizonyos hitvalláshoz 
ragaszkodunk,hanem az E-hoz. Igy szerintünk az egyház egységének 
vagy egyesitésének,reuniójának nem lehet az alapja például a sze
kularizáció közös veszedelme, a keresztyen ellenes erők támadása, 
az általános zürzavar kibirhatatlansága, az a rendetlenség,amely 
a sokféle felekezet miatt érezhető, az egyházi harcok itt-ott 
fellángoló tüze,ugynevezett nehéz idők, közös tudományos kutatási 
eredmények, liturgiai mozgalmak, a szociális és politikai hely
zet. Az egyház egysége csak ott van, ahol megvan a consensus de 

doctrina evangelii. Nem hiában kezdődik igy az ÁH. Ecclesiae 
magno consensu apud nos dccent... ezen a ponton kötve vagyunk 
hitvallásunkhoz.Ez egyrészt megszoritásnak látszik.Ugy gondol
ható mintha az Áh lezárna minden utat más egyházak felé. Másré sz 
azonban az ÁH.VII. a legtágabb szabadság a reunióra m inden más 
egyházzal a legtágabbra nyitott kapu. Mert1./ nem mondja azt,hogy ott van egyház,ahol az ÁH-t 
elfogadják,hanem ahol a E-ot 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 masukat.Csak ott van egyház,ahol a VII. 
cikkben jelölt esemény történik. Tehát az a hitvallásunk mindig 
magunk felé is felteszi a kérdést,egyház vagyunk-e. Az ÁH-tól  
minden öndicsöités, személykultusz, a reformáció vagy egy hit- vallási irat dicsőitése,tömjénezése távol áll. Sőt mindezt 
egyenesen tiltja. Itt és most mi történik e t kérdezi,ha hir- 
dettetik az E- ugy itt egyház van jelen.

2./ Alapos módon nyit lehetőséget az egységre.Azokat is test 
véreknek tekinti a Krisztusban,a kik pl. a kánon iratainak számá
ban, az apokrifusok elfogadhatóságában nem is értenek egyet,mert 
a biblia nem igy norma,hanem csak  amennyiben az E-ról beszél. 
Az ÁH. szerint az egyház egysége lehet valóság,hitvallásos dokumen 
tumok nélkül is,ha a tiszta evangéliumot hirdetés a szentségeket 
helyed szolgáltatják ki. Nem köt meg az ÁH,hanem áttört különb
ségeken és mindenhol keresi a testvért 2000ev mélységéban és a 
jelenben egyaránt.

3./ Az E.-hoz való kötöttség szabadságot jelent, szolgaság 
csak a törvényből származik. Az Áh.nem állit fel törvényeket, 
szabályokat, hanem az E. törvényéről beszél. Az ÁH. megszabadit
ja az egyházat minden tanbéli kicsinyességtől és merevségtől, 
a világ félelmétől és egy pusztán védekező passzív konzervatív 
magatartástól. Az Ah.állandóan figyelmezteti a lutheránusokat is 
hogy ne önmagukra nézzenek,hanem Krisztus ajándékainak gazdag
ságára,hogy igy szolgálhassák a testvéreket bármilyen hitvallás- 

hoz tartozzanak is,Isten dicséretében és imádásban összekap
csolódhatnak. Találkozóhelyünk más keresztyénekkel tehát az E. 
lehet. Az ÁH.nem fektet le olyan követelményeket,hogy  
szükséges lenne a közös külső szervezet vagy liturgiai egység, 

vagy egyházkormányzat,csak az E-ra és a szentségekre irányitja a 
figyelmet .Valljuk, hogy az egy nem emberi munka eredménye,hanem 
teljesen Isten munkája a mi dolgunk csupán,hogy a engedelmesség 
utján járjunk.

  -  4  -
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II.
Az egyház egysége felé törekvő mozgalom: az ökumené.

Sokan, a névig sem jutottak el  meg tudósok az ökume- 
né kérdésében. Igy előadásomban a közepet kellett megcéloznom.
A* Az ökumenikus mozgalom Isten Lelkének a munkája,hitem szerint. 
Természetesen ez hittétel,amelyet emprikusan b izonyitani nem 
lehet. Miért merem ezt állitani? Mert: középpontba került a 
Krisztus, ezt pedig mindig a szentlélek munkaja.Nagyon különböző 
felkezetek benne, a Názáreti Jézusban meglátták ujra az egység le
hetősedét. Tudom,hogy sok félreértés, meg nem értés, gyanu , 
rágalmazást mutatkozik az ökumené felé,mégis vallom,hogy a szent- 
lélek egységet teremtő munkája látszik meg benne. Tudom,hogy az 
Egyházak Világtanácsa nem világ egyház,de azt is tudom,hogy több 
mint akció egység a keresztyének részéről,többmint összekötő 
keret és már ez a részleges egység is felülről kapott ajándék a 
Lélek ajándéka. Van benne valami az egy keresztyén anyaszentegy- 
ház előízéből .Vele csodalatos, azelőtt el sem képzelh e t ő lehető
ségek nyíltak meg. Nemcsak a teológusok egész világra kiterjedő, 
egyh ázak határain átnyúló kooperatív munkaközösségére gondolok, 
vagy a segítő munkára,hanem főleg arra a nagy lehet őségre,hogy 
Krisztusban testvérek távoli országokból,egymástól távol eső 
gyülekeztekből találkozhatnak és megkezdődhetik közöttük a nagy 
beszélgetés a "great conversation",ahogy az ökumenében mondják. 
Hogy mennyire a Lélek munkájának tartom az Ökumenikus munkát, 
arra jellemzésül az alapokmány legtöbbet emlegett mondatát idé
zem: Az Egyházak Világtanácsa azon egyházak közössége,amelyek ami 
Urunk Jézus krisztust Istenünknek és Megváltójuknak fogadjak el 
Ez igen jellemző mondat. Emlékeztet arrn,amit Péter apostol 
mondott egyszer Cézárea Filippinél: Te Vagy a Krisztus az élő 
Istennek Fia. Jézus erre nyilván mondta nem test és vers jelent- 
tette meg ezt néked Péter. Amikor és ahol emberek a názáreti 

Jézusban felismerik a Krisztust akkor és ott a Szentlélek 
munkálkodik. Ismerem a következő vádakat az ökumené ellen: a./ 
az ökumené nem akar mást,mint protestáns Vatikánt. Mi protes
tánsok megirigyeltük a katolicizmustól azt a világközpontot,amit Róma jelent.Nékünk is szükségünk lenne közös kormányzásra. Ha 
a romaiaknak van Vatikánjuk, nekünk legyen Genfünk. b./ Az ökume
nikus mozgalom nem más mint keresztyéneknek önmagukra ébredése: 
morzsolódunk.A szekularizáció óriási veszteségeket okoz az egyház 
testében. Ezt a veszélyt elősegíti fájdalmas szétszakadozottsá- 

gunk.Fogjuk össze egységben az erőt. Mutassuk meg egységünket. 
/Sasse:tüntetés/. c./ Az ökumenikus mozgalom nemmmás,mint annak 
felismerése,hogy bennünket keresztyéneket ma mindenütt egyéseges 
kezelnek,egységes válaszokat várnak tölünk a világ nagy kérdéseiben. Legyünk hát egységesek, feleljünk egységesen a feladott kér
désekre. d./ Az ökumenikus munka nem más,mint egyéni politikai 
érdekek fedőszerve. Vagy az Antikrisztus világkonferenciája  
Johanson finn püspök véleménye a stockholmi vilaggyülésről./ Az 
utóbbi vád kivételével a többi vádakban lehet megállapitani igaz 
ságmozzanatot,de természetesen nem teljes igazságot. Mindezek  
ellenére vallom,hogy az ökumenikus munka az Isten Szentlelkének a 
munkája. Isten Lelke emlékeztet megvilágositja azt az igét, melyet felolvastál a keresztyenek előtt.Mindenütt ezen a világon. 
Megfigyelhetjük,hogy Isten Lelke máshol is igy dolgozik.Egy-egy 
régen elhangzott meglévő igét megvilágosit, ez az amiről azt mondta Jézus majd ha eljön a vigasztaló emlékeztet benneteket
mindarra,amit mondtam. A reformáció korában nemcsak Lutner vagy 
Kálvin előtt lett nagyon világos a római levélnek vagy a galáci- beliekhez irott levélnek modanivalója,de a keresztyénség nagyrésze előtt világositotta meg Isten,hogy mit jelent a hitből való
megigazulás. Az ember kezén ez az ismeret megfakult, ez a hit ki
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hült és az orthodoxia merev dogmáivá kövesedett. Ekkorra Lélekkülönösen azokat az igéket világositotta meg,amelyek az uj élet- 
rexvonatkoznak. A keresztyén hit meg kell hogy mutatkozzék az életben, külöben nem hit./Spener és társai/. A XVIlI.század végén egyszerre izgalmassá vált Jézusnak a missziói parancsa.Addig is 
benne volt Ut-ban,de a keresztyének nyugodtan tudtak aludni, 
csak^nem 18 évszázadon keresztül,amiatt,hogy távol poganyok,az 
igaz Istenről nem tudó emberek élnek és halnak megyékkor a Lélek 
világosságokon a herrnhutiak és más keresztyének világosan meg
értették mit jelent a missziói parancs és elindultak az ismeret
lenbe. A XIX.században emberek felfedezték,hogy nemcsak távoli 
országokban vagy világrészeken,de az ugynevezett nyugati keresz
tényéségben is van alkalom a misszióra. Csaladjainkban és munka

társaink között élnek megkeresztelt pogányok,megindul a beí
missziói munka /Wichern,Bodelschwing./ A XX.században ugy látom 
Isten János 17-et világositotta meg és általa mozgatta meg az 
egész keresztyénséget szerte ezen a világon.
B. Az ökumenikus mozgalom forrásai,története.

Mamár olyan az ökumenikus mozgalom,mintegy óriásivá duzzadt 
nagy folyam. Ennek a folyamnak természetesen forrásai is voltak.  
Nem akarok most itt beszélni a római katolikus törekvésekről,
Róma mindig visszavárta a szakadarokat és igy dolgozott azz egy-  
ségen, Callixtus helmstedti szinkretizmusáról, a herrnhuti test- 
vérkozössgéről/1727/, a porosz Unióról /1817./ az állianoe mozga
lomról /1840/, csupán azokról a forrásokról akarok beszélni,amelyek vizüket közvetlenül ebbe a nagy folyamba az ökumenikus moz
galomba öntötték, üt ilyen forrásról tudnak. A misszió, a gyakor
lati keresztyénség mozgalma, a tanitásbeli egységre törekve moz
galma,az egy felekezeten belüliek nemzetközi szövetségei és a 
keresztyén diák világszövetség munkája. Az első háromról kivánok 
bővebben beszélni.

1./ A misszió. A külmisszióban a keresztyénség előőrsei vették észre milyen nagy veszteséget jelent és milyen nagy gyen
geséget , árul el az egyház szétszakadozottsága. Veszteséget azért, 
mert Krisztus evangéliumát meghallott emberek nem tudták melyik
felekezethez csatlakozzanak. Gyengeséget azért,mert egy-egy fele- 
kezet misszióiállomása nem volt képes nagyobb intézményt alapí
tani vagy fentartani,mig 4-5 felekezet közelben lévő missziói 
állomása ugyanezt megtehette volna, az 1910-es Edinbourghi misz- 
sziói világkoferencián vetődtek fel először ezek a kérdések.
De azóta is 1928-ban Jeruzsálemben,1938-ban Tambaramban, 1947-ben  
Whitby-ben,1952-ben Willingenben ugyanezek a kérdések égették 
a misszió munkásait.Nagy kérdés az át kell-e venni az ifju egy
házaknak a fiatal keresztyénségnek nyugat romlott örökségét is 
az oldott evangéliummal együtt. A miszioban lehetett látni először azt,hogy lehet különböző felekezeteknek együtt munkálkodni-u k .

2./ A gyakorlati keresztyénség mozgalma. Keresztyén vezető- 
egyéniségek,főleg Söderblom Nathán rájöttek arra,hogy az   e g y e s  
f e l e k e z e t e k ,   keresztyén felekezetek a gyakrolati élet-:
ben tudnak együttmüködni egymásnak segitőkezet nyujtani. Söder— 

biom 1917-ben Uppsalaában hivott össze egy kis tanulmányi konferenciát amelynek feladata egy világkonferencia előkészitése volt 
Ez a világkonferencia később l925-ben Stockholmban megrendezésre 
is került. 1937-ben Oxfordban tartották az utolsó önálló világ- konferenciájukat.

3./ A tanitásbeli egységre törekvés mozgalma. Másként a hit 
és egyházszervezetmozgalma. Mások nem láttak elégségesnek azt, hogy csak a gyakorlati életben legyenek, egyek a keresztyének és  
ezért hitegységre törekedtek. Első világkonferenciájuk 1920-ban 
Genfben volt. Majd a következő 1927-ben Lausanneben, 1937-ben 
Edinbourghban. A másik két forrásról nem kivánok részletesebben
szólani.Már 1937-ben a gyakorlati keresztyénség és a tanitásbeli
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C.Az eddigi erdmények.
Egy angol püspök Temple,megjegyzése szerint "máris van  egy 

bizonyos egység az egyházak között a mi Urunkhoz való hozzá- 
kötöttségben. Ennek nyilvánvalóvátétele a mi feladalunk." Kö
rülbelül ez az a mondat, mely summázza az eddigi eredményeket, illetve felismeréseket. Az egyház egységére és az ökumenikus moz
galomra vonatkozólag. Az eredmény felmérésében tal á n  jó az öku — mené módszerével dolgoznunk, röviden nézzük végig miben egyeznek 
meg és miben különböznek az ökü mné tagegyházak. Az 1948-as ams— 
terdami irport hangsulyozta,hogy az egybegyültek mindannyian vall- 
ják,hogy az egyház és az egyház egysége Isten teremtése.Mindent 
külön, ség ellenére is egynek tudtak magukat a Jézus Krisztusban 
ezért hálát is adtak ,megvallottak egyöntetüen,hogy nem szolgáltak 
rá az Isten jóságára és kegyelmére,hogy igy összegyüjtötte Isten 
J ézus Krisztusban hivőket.Vallották,hogy csak Jézusban találják meg egységüket. Ilyen nyilatkozatot tettek: "Mindnyájan hisszük,  
ho gy az egyház Isten ajándéka az emberek számára, a világ üdvössé
gére,hogy Isten Jézusban megmutatkozó üdvösséges cselekedetei 

hozták létre az egyházat; hogy az egyház folytonosságában megma
rad a történelem folyamában a Szentlélek jelenléte és hatalma ál-  
tal.Ebben az egységben Istennek való engedelmességben folytatnunk 
kell azt a próbálkozást,hogy a különbségek mélyebb megértésére el- 
juthassunk, azért,hogy azokat együttesen legyőzhessük." "Hisszük,

egységre törekvő vezetői elhatározták,hogy a két mozgalmat egye— siteni kellene. Ez az egyesülés különböző misszióiszervek bevo
násával meg is történt 1938-ban Utreghtben. Ekkor alapitották 
meg az ugynevezett alakulóban lévő Egyházak Világtanácsát. Itt döntötték el azt a kérdést, hogy kik hivhatók ebbe a mozgalomba: 
akik Jézus Krisztust megváltójuknak és Istenüknek tisztelik. Hang
zott a definíció. Ezután nemsokkal kitört a szörnyü második világ
háboru. Ez lassitotta a további tervek végrehajtását de egészen nem vetett gátat néki. Genfben tovább müködött az alakulóban levő 
Egyházak Vilátanácsa saajtóosztály, menekültügyi osztály,ujjáépitési osztály és tanulmányi osztály szervekkel. Sok áldott munkát 

végzett. 1948 a nagy dátum,amelyet valamennyiünknek meg kell je
gyezni, az amsterdami világgyülés időpontja. A 160 tagegyházból 
álló testület első világgyülése. Vannak egyháztörténészek,akik azt mondják,nem tulzás arról beszélni,hogy az egyház történetében 
1054 óta ez a legnagyobb esemény. Akkor történt a nagy schizma 
a keleti  és nyugati keresztyénség kettészakadt és ezzel egy szint 
végelláthatatlan folyamatnak lett meginditója. 1948 az a dátum, ami- 
kortól kezdve a keresztyénség ellenkező irányba tud haladni.
Aulán például az egész egyház történetét három részre osztja. 1.
A szétszakadozottság kora egész a Felvilágosodásig. 2./ A tolerá- 
ció kora. Felvilágosodástól a mi századunk elejéig. 3./ A pozitiv egységre törekvés kora. Amsterdamban szögezték le a következő 
alapelveket: Mindig mindenkit meg kell hivni,aki a meghivhatóság  
kritériumának megfelel/Jézus Krisztust M egváltónak és Istennek 
tiszteli,akkor is, ha már visszautasitotta egyszer a meghivást./ 
Igy pl- Rómát is mindig ujból m ehivják a világgyülésükre, vagy 
jelentősebb alkalmakra. Az Egyházak Világtanácsa nem akar kor— 
mányzószerv lenni, hanem szolgáló testület. Az egyházak Világ- 
tanácsában csak hivatalos kiküldöttek tárgyalhatnak. Igy nem le- 
het magánemberek vállalkozása. Az Egyházak Világtanácsának az a feladata,hogy az elszigeteltségből kiemelje az egyes felekezete— 
kot és tárgyalási állapotba hozza őket. 1954 a következő nagy dá
tum az ökumené történetében. Néhány nap mulva megkezdödik az 

Egyházak Világtanácsának második naggyülése Evanstonban Chicago 
mellett. A világgyülés anyagát, a magyar hozzászólást legalább 
nagyjából valamennyien ismerjük.Hem akarok részletesen foglalkoz
ni ezzel, csupán a figyelmet hivom fel,hogy olvassuk el a rendel- 
kezésükre álló nyagot.



hogy az egyháznak az a hivatása,hogy imádja Istenét az ő szent
ségében és hirdese az evangéliumot minden tere tménynek.Az egyházat Isten ruházta fel a Szentlélek különböző ajándékaival,hogy 

Krisztus testét épitse.Az egyház arra rendeltetett,hogy szentségben éljen az egész emberiség szolgálatára hitben és szeretet
ten a megfeszitett és feltámadott Ur hatalma által, az Ö pél
dája szerint. Az egyház megbocsájtott életü bünösökből áll, akik 
mégis hitben már részesei Isten királysága örökkévalóságának, 
és várják azt a teljességet,amikor Krisztus ismét eljön dicső- 
ségének és hatalmának teljességében.Nagyon jól látják,hogy Evt. nem egyház,nem is az Egyház 

csak egy állomás az ut n az egység fele.Azt mindnyájan világosan 
felismerjük,hogy Isten nagyobb egységet akar,mint ami jelenleg 
fenáll. az Evt. kijelentette,hogy nem akar Isten helyett mun
kálkdoni, csupán engedelmeskedni akar Istenének. Az Evt-ben lévő 
felekezetek megegyeznek tehát abban,hogy az egyházban van isteni 
és emberi elem.Hogy az egyháznak van küldetése és feladja eb 
a világban.Hogy látható szervezet itt,hogy egyrészt ehhez a vi
lághoz,másrészt egy másik világhoz tartozik. Felismerték,hogy 
vannak még egységes vonások; különböző felekezetü keresztyének 
ugyanazokat az imádságokat imádkozzak.Ugyanazt a vallásos 

nyelvet beszélik,Isten kegyelméből a Léleknek azonos gyümölcsei 
vannak az életükben,bármilyen felekzetekhez tartoznak is. Ezek
nek a vonásoknak a felismerése kell hogy arra késztessen minden 
keresztyént, hogy egymásra ugy tekintsenek mint testvérekre. Vannak közös porblómák,amelyekben nem tudtak még megjegyezésre jut
ni a tagegyházak. 1./ A viszony az egyház Isten fele való hiva
tása /imádás/ és az emberei felé való hivatása /bizonyságtétel 
és szolgálat/ között. 2./ Mennyire valósul /vagy valósult meg/ 

az egyházban az Isten királysága? 3./ Az egyház felelőssége 
az emberek közösségi élete és időleges intézményei felé.További 
részletproblémák. A régi és az uj Izrael viszonya. A látható 
egyház viszonya a Krisztusban uj teremtéshez. A viszony tisztázá
sa az objektív megváltás és a személyes üdvösség között. Szent- 
irás és tradició kérdése. Az egykori ősi egyház és a mai egyház 
viszonya. Kontinuitás. A ministry /Amit/ helyek a egyházban 
tekintélye fontossága. A szentségek száma  s magyarázata. A ke- 
resztség  viszonya  hithez és a konfirmációhoz. Az uni
verzális egyház viszonya a helyi egyházhoz. A látható egység 
természete,stb.Sokszor ezek a problémák egy egyházon belül sem 
tisztázottak vagy egységes megoldásuak.Összefoglalva az eddigi 
eredményeket ezt mondhatnánk. Az Evt. a krisztusban már meglevő 
egység manifesztációja egymás felé és a nem egyház felé. Más- 
felől eszköz,amelyen keresztjei az egyház Ura az egyes egyházak- 
ban ezt az egységet munkálhatja.
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III.

Nyitott kérdéseink, veszélyek, feladataink az egység utján.
A  Nyitott kérdéseink.

1./ Az Egyházak Világtanácsa nem egyház,mégis Sokszor 
ugy viselkedik,mintha már egyház volna. Például közös prokla
mációt ad ki. /Lucknow/2./ Mire épit az egyházak Világtaná c s  a  szentirás szerepe 
még nem tisztázott. Az irás vagy az egyház áll-e felül?

3./ Teológiai indiferentizmus kérdése.Az Egyházak Világ- tanácsában nem vetik fel mi a helyes és mi nem helyes. Igy a
tévtanitás kérdése nem is jöhetnek elő. A legjellemzőbb szó 

/comprehension/ tágasság,sokat magábafoglalás.Kérdésünk az 
nem áldozzák-e fel sokszor az egység kedvéért az igazságot,

4./ A szakadás értékelése nem tisztázott. Eddigi kijelen
tések szerint mind n szakadás bün volt. De mi evangélikusok te- 
kinthetünk-e igy pl. a reformációra. Bün volt-e az vagy az igé- 
hezvaló ragaszkodás?. A szentirás a szakadást kétféleképpen érté- 
keli. I.Kor.l:10 és kk. bünként szerepel.De lehet a hüség jele 
is. Gal.l:8.

5./ A teljes egyesülésre való törekvés nem jelent-e valami 
szintetikus egyházat, nem veszély-e "a corporate union”, pél
dául Chruch of Indion, Los Alamos az atomváros keresztyénsége 
ahol tetszés szerint keresztelnek gyermeket és felnőttet az 
ottani szintetikus egyházban.

6./ Helyes-e az a módszer,hogy mindig regisztráljak szinte 
vég nélkül a megegyezéseket és a különbségeket. Célra vezet- e  
ez? Edmund Schlink szerint igy lehetne például a zsidóság és a 
keresztyénség között is vagy a mohamedánizmus és a keresztyén-
ség között regisztrálni az egységet és a különbség.

7./ A koinonia kérdése. Az Egyházak Világtanácsából éppen ez hiányzik az ige és a szentségek vonalán.
8./ Mennyire valósulhat meg valaha is az egység? Aulén sze

rint az ökumenének a jelszava mindig csak az egység és nem az 
egyformaság lehet, /unity,not uniformity/ A lélekben való egység 
Ef.4:3. Emellett megmaradhat a varietas/mert ez a keresztyénség 
gazdagságára vall. És nem jelent rivalitást az egyes felekezetek 
között.

9./ A római katolicizmusnak az értékelése.Azzal, hogy a római 
katolicizmus a pápai enciklikákkal egyszer és mindenkorra távol
tartja magát az ökumenétől,nem vetődik-e fel a kérdés,hogy az 
ökumené mindig csonka marad,éppen a római katolicizmus hiánya 
miatt.
B.Veszélyek.

1./ Az ökumené gondolatában élő és ezzel a kérdéssel állan
dóan foglalkozó élgárda sok helyen egészen elszakadt a gyülekezet: 
háttértől. Mintegy kerékpáros versenynél ugy alakult a helyzet.
Az élmezőnyben néhányan vannak csupán a boj lemaradva sokkal hátrább követi az előrefutott élmezőnyt.

2./ Az optimizmus veszélye. Tulzott várakozás és reménység 
füzese az Ökumenikus munkához. Különösen az angolszászokra jel
lemző ez a tul optimizmus. Amint valamikor Mott Jánosék 1910-ben 
az Edinburghi konferencián kijelentették,hogy már csak egy nemze
dék van hátra és az egész föld népet krisztianizálják,ugy sokan 
látják ma azt,hogy legfeljebb egy nemzedék kérdése a keresztyénség egységének megvalósulása.
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3./ Tulzott pesszimizmus. Merev elzárkózás,állandó gyanu az ökuemnikus munka felé. Gőg,tulzó konfesszionalizmus. Például a Missouri Synod magatartása. Ők egyszerüen eretnekségnek köny
velik el az ökuemnét. Sasse, Zulauf vélemény hasonló. Véleményem szerint nekünk lutheránusoknak nem szabad igy lenézni és eleve 
kudarcra itélt vállalkozásnak tartani az ökumenikus munkát. A hit 
utja a keskeny ut,a tulzott optimizmus é s  a sötét pesszimiz
mus között. Az optimizmus is, a pessziaizmus is látásra alapit. 
Nekünk józanul a hit keskeny utját kell járni.
C.Feladataink.

Amennyire az egyház egysége és az ökumenikus munkában már 
megtapasztalt egységek is mindig ajándék lstentől,ugyanugy mindig 
feladat is valamennyiünk számara.1./ Az imádság feladata. Minden keresztyénekkel együtt Jézus 
Krisztussal együtt nékünk is imándkoznunk kell az egységért.

2./ a jóakarat /goodwill/ tág sziv, jószándék.
3./ Jó hitvallásosság. Nem varja tőlünk senki,hogy megtagad

juk őseink hitvallását,sőt feladatunk,hogy minél mélyebbre ássunk 
el le hitvallásaink ismeretében. Csak aki a saját egyhazát szereti 
szerethei a harmadik hitágazat egyházát is. Az I.János levélből 
jól ismert ige hogyan szerethetjük Istent,akit nem látunk... vala
hogy igy formálható  ebben a vonatkozásban,hogyan szerethetjük 
azt az egyházat,amelyet nem látunk,akkor ha nem szeretjük azt, 
amelyet látunk. 

4./ Türelem.Ha sok mindenben nem tudunk is megegyezni az 
ökumenében lévő más tagegyházakkal nem a kilépés a feladatunk, 
hanem szavunk, véleményünk hallatása.

5./ Reménység az egység felé. Tudjuk,hogy a bün világában 
a teljes egység nem következhetik be,mert a bün nem távolítható 
el a földi egyházból. Mégis az a feladatunk,hogy egy irányban 
éljünk Jézus akaratával, akinek nyilvánvalóan az egyésg volt az 
akarata. Egy angol püspök Steven Neil, egyik könyvének a cime 
lehet irányadó számunkra:Towards the Church Unity az egység felé. 
Tudjuk,hogy a teljes látható egység majd csak akkor valósul meg, 
ha már látásban járunk és nem hitben. Vagyis Krisztus második 
visszajövetelekor. Addig is hiszünk az egységben. Nem„csak"hi
szünk,hanem hiszünk. Ezis valóság. A látható egységig a jó irányt 
kell tartanunk: az egység felé. Amit természetesen nem ugy érünk 
majd el,hogy mindnyájan együtt megyünk és egyszeresük megérkeztün 
hanem ugy,hogy szembejön velünk a Krisztus.
Utószó.

Az előadás készitése közben többször eszembe jutott egy kép 
egy könyvecske boritólapján láttam. Néhai Podmaniczky Pálnak van 
egy kis könyvecskéje Nommensen Lajos a német származásu batak 
misszionárius életéről. A cimlapon a földgömb látható,rajta egy 
óriásivá nőtt kereszt. Az egész világot beárnyékolja. Csodálatos 
kereszt, egy külváros vesztőhelyen állitották fel és azóta tul
nőtt mindenen. Krisztus egyházznak a képe. Krisztus misztikus 
teste is igy nőtt. Három évig tanitott a Mester, 2000 éve róla 
beszélnek: tulnőtt az idő határain... 12 tanitványa volt,ma több- 
mint 700 millió a keresztyének számai tulnőtt a kis tanitványt 
körön,megerősödött a Krisztustest... egy kis magyar megye nagy
ságú országban barangolt, ma öt világrészben hirdetik... a héber 
nyelv aramei nyelvjárásában beszélt, ma többmint ezer nyelven 
szól az evangéliuma.Tulnőtt a tér, az idő, a nyelv, sokszor bör
tönnek tünő korlátain. Csodálatos Krisztustest egyre nő, növekszik. 
Emberek tárgyalnak,vitatkoznak,mosolyognak vagy hevesen vivják szócsatáikat, az Ur meg csak egyre dolgozik: gyarapitja üdvözü- 
lőkkel a seregét: az egyházat.Munkálja azt amiért imádkozott az 
egyház egységét.
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