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A fordi tó előszava:

A világot átfogó mai keresztyén egységmozgalmak hivatalos 
nyelvének az angolt tekinthetjük, z elmult 25-3o esztendőben 
az egységmozgalmak konferenciáin,tanácskozásain,sajtójában 
olyan sajátos nyelv alakult.amely még született angol ember 
számára is szinte külön szak-szótárt igényel.Különösen az 

utóbbi évek Írásaiból látjuk,hogy mindenütt gondot okoz -ezekben 
a kötökben-a terminologia pontos használata.Könyvünk is küzd 
a szakkifejezésekkel és tudomásom szerint a többi előkészitő 
könyvecske is előszavában, vagy bevezetésében megjegyzi,hogy egyes 
állandóan használt kifejezéseit hogyan kell érteni.Talán fölösleges 
is megjegyezni ezután,hogy mindez fokozott nehézséget jelent 
a forditó számára,aki hiába érti a kifejezést,nem fordithatja le 
szórul szóra,hanem vagy önkényesen magyar terminusokat kell alkotnia,  
vagy állandóan magyarázkodnia kell.Mindkettőt megpróbáltam.
Ilyen nehézségek főleg három területen találhatók:az egyes 
egyházszervezet nevei,a létrejött kapcsolatok,vagy egyesülések 
foka és az urvacsorai élet teén. Mindegyikre csak egy két példát 
hadd emlitsek a sok közül: a)nevek. Gyakran előfordul a Synod, 
a Conference sőt a communion szó is a nevekben.A magyar zsinat, 
konferencia,  közösség szó világos,
hogy ezekben az esetekben nem fedi az angol megfelelőt. 
b. a szervezet.pl.a General Assembly General Conference stb/.Contvention/ 
nevü szervezetk nem azonosak a magyar Egyetemes Közgyüléssel... 
a z  organic union,corporate union,organic federation;union on 
the basis of covenant stb.mi nd magyarázatra szorulnak, c.az urvacsorai 
élet.T alán ez az egyik legnehezebb terület.Kezdve azon,hogy az 
angol communion:urvacsora már maga is közösséget jelent ,nekünk még 
hozzá kell tennünk külön ezt a szót,folytatva azon,hogy különösen 
az anglikánok igen finom árnyalati különbségeket tesznek az 
urvacsoraközösség egyes fokai között .Az intercommunio kérdéséről 
kiadott előkészitő füzet csaknem négy oldalon keresztül magyarázza 
az ezen a téren alkotott terminusok értelmét /lásd WCC:Intereommunion
5-8 oldal/Van ezekszerint fullintercommunion,limit ed intercommunion, 
intercelebration,mutual recognition of members and ministers stb.
Ezeken a nehézségeken kivül magából az angol egyházi életből is 
tévedésre okot nehézségek,lefordithatatlan kifejezések pl.connectional,
tévedésre okot adó terminusok pl.ministry,presbitery,presbiter stb. 
Mindezeket a nehézségeket ismerve az volt az érzésem ,hogy 
S.Neill püspök könyve magyar formában hasonlít ahhoz az angol 
lady he z ,     aki sárközi népviseletbe öltözött....
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Készülve az 1937 os edinburgh-i Hit és Szervezet v ilágkonferen
ciára az egyház Egysége az Él e t e n  és Isten tiszteleten cimü 
bizottság megbizásából a new-yorki Dr.P.H.Douglass, jelentős 
segitö kutató gárdával nagyszerü könyvet irt,cime:Az Egyház 

 Egysége Objektiv Fejlődésének Évtizede 1927-1937.Most a Hit és 
Szervezet Bizottság engem kért meg,hogy készitsek egy beszámolót 

az egyház uniós mozgalmairól,1937-től 1952-ig terjedő időről ez 
1952 augusztusában tartandó lundi világgyülésre. Munkáira nem kezdőd- 
hetett meg február elejéig és már hamrosan-május közepén- a 
kiadó kezdte sürgetni a kéziratot,mert időben ki kellet nyomtatni, 
hogy a  lundi világgyülés delegátusainak még idejében kerülhessen 
kezébe .Három és fél hónap alatt e gyedül még egy rövid beszámolóval 
is elkészülni,ez roppant nagy föladatnak tünt nekem.A kereszteshad- 
járatok egyik történetirójával éreztem ,hogy "nem bölcs dolog az,

 hogy egy brit toll felvegye a versenyt az amerikai irógépek 
tömegével."Mégis ugy látszott ,hogy a feladat végrehajtását meg kell 
ki sérülni,noha jómagam alig reméltem,hogy munkámban sikerül 
összefüggő elbeszélő jelleget elérni...

  Sok minden történt az elmult l5 esztendőben a keresztyén 
uniós törekvések területen,az erről való beszámolónak egyik fő- 
nehézsége az,hogy az anyag legnagyobb részét szakfolyóiratokban, 
pamflettekben,egyházi testületek hivatalon je lentéseiben kellett 
megkeresni.Ezért nem is remélhetem,hogy teljességet vagy tökéle
tes pontosságot sikerült elérnem.Friss információk még állandóan 
jönnek most is.Számos igen fontos gyülés dátuma éppen ekkorra 
van kitüzve,amikor az a könyvecske már a nyomdában lesz;ezek 
eredményeiről szóló tudósitásokat legfeljebb toldásként lehet 
közölni,amennyiben az idő és a hely megengedi ezt.De azok a 
nehézségek,amelyeket az anyag gyüjtésével kapcsolatban tapasztal- 

 tam arra bátoritanak föl,hogy azt higyjem  nem sok olyan olvasóin 
 akad majd,akinek mindez az információ a kisujjában lenne 

már.
Dr.Douglass igy határozta meg a könyvének cimében előforduló 
objektiv szót:ez annyit jelent,hogy ki van zárva mindazoknak a 
mély ke r e sztyén kapcsolatoknak a figyelembevételő,amelyek csak 
érzésbelileg,misztikusan foghatók fel és valósulnek meg."A Hit és 
Szervezet Bizott sága azt kérte tőlem,hogy beszámolom adatszerü , 
tényközlő legyen.

vii.

E  l  ő  s  z  ó
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Nem ugy értelmezem ezt,hogy a szerzőnek személyes előitélete it, 
véleményét háttérbe kell szoritania,hanom ugy hogy a közlésben 
szöveg magyarázása és értékelése a minimumra redukálandó.Ezzel

az utasitással összhangban megpróbáltam csak olyan információt 
adni a tárgyaló egyházakról, moly segiteni fog ja a kérdésen 
egyházakkal nem  ismerős olvasót abban,hogy megtalálja a kereszty 
ség hitvallást táblázatán ezeket csak annyi történelmeit igyekez 
tam ny ujtani,amen n y i  érthetővé teszi a különböző tárgyalások 
háladását,folyamatát és ahol erre lehetőség nyilt közöltem rövid 
idézeteket a hivatalos dokumentumokból is azért hogy hadd szólal. 
janak meg az érdekelt,illetékes egyházak s a ját hangjukon.Félel 
hogy ez t ö b b  helyütt nehézkessé,sőt talán unalmassá is tette 
irásomat aujn a.A keresztyén egységtörekvések való foglalkozz 
még annyira telve van élő multtal,sok különös érdekes eseménnyel 

 és váratlan sorsfordulattal,annyi mulattató,szórakoztató,vagy 
tipikus jelleget és vonással,hogy mindezt csodálatosan eleven  
epikai jelleget kölcsönözhetne a münek,de mindezt nem kellett 
őriznem nagy,tervezett könyvem számára,amelybe már belekezdtem, 
cime lesz:Keresztyén E gység 1910-1950 é s  amellyel remélem  elkészi
lök a követkoző Hit a Szervezet Világkonferenciára. 
Alaposan megfontoltam a bibliagrafia kérdését és végül ugy döntött 
tem,hogy nem torholom a közölt anyagot jegyzetekkel,hanem csak a 
könyvekre és fol y o i ratokra hivatkozom,amelyek v aloszinüleg könnye 
hozzáférhetők  olvasóim számára is.Nélkülözhetetlen források: 
W o r l d  Christian/London 1949;uj kiadás készülőben/. 
Chichester püspöke Documents on Christian Unity,Third Series 
1938.48/Oxford 1948/ ,Dr.F.S.Mead:Handbook of  Donominations in the 
Unitod States/New York and Nashville 1951/ ,az Egyházak Világtaná-
csának Sa j t ó s zolgálata/Ecumenical P r e s s  Service/ hozzá tehetem 
ezekhez a The Ecumenical Review-t Angliában a The Church Times-t, 
Amerikában a christendom t/amig  megjelent/ és The Christian
Century minden számát amely ebben z időszakban jelent meg.Leg

hőbb vágyam és reményem ,hogy a lundi világkonferencia egyi 
  eredményeképen fölállitanak egy Keresztyén Egység irodát/titkársá 

got/és ezt azzal afeladattal bizzák meg,hogy állandóan gyüjtse 
az anyagot minden keresztyén őrséget érintő mozgalomról szerte 
a nagyvilágból és infomácioit közölje az egyházakkal.A törekvések. 
me g h i s u l á s o k  ellentétek és elért eredmények az egyik csoport részé 
rőligen értékesek lehetnek a világ egészen más p o n ján élő csoport 
számára.A világnak nincsen olyan egyháza,amelynek joga volna 
közömbös magatartást tanusitania azok iránt a vágyakozások és 
törekvések iránt,amelyekről ez a könyv tudósit.

1 9 5 2  május havában. S.N.



B  e v e z e t é s
Ez a könyv nem  általános áttekintés az elmult tizenöt 
e sztendőben történt keresztyén együt t m unkálkodás egész területéről. 

Egy ilyen áttekintéshez nagyon terjedelmes kötetre lonno ozíikség. 
Ennek közölnie kellene olyan nagy eseményeket mint pl. az 
Egyházak Világtanácsának megalakulása;be kellene számolnia az 
egyházak közötti együttmunkálkodásról nemzeti s kban ilyen te stület 
ek megalakulásáról az Egyházak Brit Tanácsa,a Hollandiai Ökume- 
nikus Tanács ,Keresztyén Egyházak Nemzeti Tanácsa az USA ban ; foglal
koznia kellene a fiatal egyházak országaiban tapasztalható 
együttmüködések gyors növekedésével a japán és sziámi Nemzeti 
Keresztyén Tanácsok ujramegalakulásával k apcsolatban u j tanácsok 
alakulásával Indonéziában K e nyában,Tanganyikában,Portó Rikóban és 
számos más országban;felk  kellene hivnia a figyelmet egy olyan 
közös keresztyén vállalkozásra,mint a Keresztyén Orvosi Főiskola 
Vellore ban Dél Indiában.  Mindez hiányzik ebből a könyvből. Ez csak 

 egy olyan beszámoló akar lenni,amely t u d ó sit az egyházak egyesülé-
 séért vagy ujra egyesülésáért küzdő mozgalmakról,beszámoló az 
olyan törekvésekről amelyek egy egyházat hoznak létre ott, ahol eddig 
két,három vagy több egyház volt.Nem foglalkozunk az olyan egyházi 
szövetségekkel,amelyekben a meglévő egyházi szervezetek érintet- 
lenül maradtak;a Braziliai Zsinati Szövetség csak azért van meg

 emlitve,mert ennek a testületnek kifejezett óhaja ,hogy ugy visel
kezdjék, mint egy egyház,ugy éljen ,mint egy egyház és amikor eljön 
az ideje nevében is ki fogja fejezni egyházi jellegét. 
Ez a korlátozás megmagyarázza miért nem szólok egy szót sem 
a Római Katolikus Egyházról ,vagy a Keleti Orthodox Egyházakról. 
Ezezeknél az egyházaknál egyáltalán nem lehet beszámolni egyházi 
e g yesülésre való törekvésről.Ez nem jelenti azt,hogy ezek az 
egyházak egyáltalán nem vennének részt a keresztyén együttmunkál- 
kodás és kölcsönös megértés általános mozgalmában.Távol állok 
ettől,hogy ilyet mondjak.Okumenikus tárgyalások római katolikusok. 
és más felekezetek keresztyénei között gyakoriak és gyümölcshozóak  
 A modern ökumenikus mozgalom legszebb gyümölcsei között van számos 
Orthodox és más kisebb keleti egyház resztvétele az Egyházak 
Világtanácsában és alapos theologiai közremüködésük is számottevő.

  Mégsem lehet elhelyezni ezeket ennek a könyvnek előre megadott 
s z ü k  keretei közé.

-  1 -
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Ynlú isSiiUlo ' lesz leginkább használható oz n könyv.
|Eg»' utalásokat ad,/4Bzal a szándékol irta,hogy béramnylxo 
SfvynainBS fsunk nak látszik oz telán.do ©lejétől végig 
máaá#  ̂ U  OűLva'sadUCa - aysrl'-ü, o'v ; ' ■ !; ■
a„ o «házak jelenlegi -világot átfogó ogysé^aoz^tlmáiiak a 
u^gojpáftirdl ás sokféleségéről ás arról a tűrő Iónról, 
éYlteitatosnágről, szel\ ©•• © őségről,nmei!yel keresztyének 
oröbálják logyőzni az évszázados.vagy legalább io hosszú 
íj» ,io n»giévo szakadásokat,! letető legkülönbözőbb akadály»* 
ült leéli tegyürni.Egyik torüloton az gyház és állom vtszo~

& w w l m k  régi problémája oz az akadály,mint ESuohntelben; 
máshol a konzorvntib ős a liberális thaologia közti feszült-» 
^«nt ke 1 mogssuntotni ,mint ír-uioiaorszűgb*mf rr>f£nts máshol í. 
áneázaftos hitv IMsboli eltéréseket kall feloldani ,nint 
¿éne torozégbanjvagy a lelkészek helyzetéről és alkotmányos 
helyükről különböznek a v lomények mint n oongrognt osmlio- 
tíii: és a prosbi t er iúnusok közti minden tárryaiáujbfm?var?y 
ás uindályt a püspökség okozza ,nint Dél Indiában»Ceylonban és 
mofbléfde lobot akadály még a közömbösségnek n veszély© is. 
mint ahoí-y őzt látjuk az Amerikai Egy sült ..Homokban a 
. oivítoíSitionalista Keresztyén Egyházak .Evangéliumi és 
líoíoroituo Egyházak közötti tárgyald solaiál.Mom minden tárgya- 

' 1 io Jut eredményes befejezőéhez!némelyik teljesen megszakad, 
másokat egyidőre íüg ösztönök fbl,£aégls keresztül kasdia 
föld kerekségen koréaztyénok ,akik sokáig belenyugodtak abba, 
hogy gjatedások varnak a teerosztyének köz öt4 ,eljutottak arra 
a látásra újból .vagy moot olőszőr.hogy a látható egység 
Krisztus akaratának egy részo a földön levő egyhaza számúra 
éc belevetették magukat|ha részlegesen és tökéletessé nélkül, 
d ' el zatosan őo őszintén,-'«bba.hogy k keres: ék hogyan értetnek 
cl látható egység tekintetében őse raényt*
Efy ilyen beszűiaoloban a torrainologi; mindig nehézségeket rejt 
eigíibanlMsrt az ojyhilzak céljaikat ős törekvéseiket igen külön
böző -ódon Írják le.Ezért bizonyára hasznos lösz riryÍMgltanl 
r. termiansok értelmét .hogy h agyon használja oz a könyv az&ot, 
J^ tggyaoüléo /reuni>/kifo jezőo szabatosan nb«an az esetben 

FiaznSIhato ,f ?ol ozalsaáás történt egy részegyhúzon telíti adott 
időben,speciális okokból és ahol a szakadás okai eltűntek már. 
így a régi egység helyreállt és az ujruo -yonülő egyház vissza
tér eredeti nevéhez és - szervezetéhez
ö jtt nlkotő ©íyosüldo /üorpomto Union/ kife jezés loirja azt 
i' öaiyzefcet~f gally otf keletkezik,ahol a szakáddá régóta mogvan. 
V!j *y azokon a teríilotekon .ahol keresztyén o ység,egyesülés 
aég sohasem exlsztált,nint pl, az ifjú egyházak sok területén. 
öq ahol az egyesülési egyezmény által az egész élete és 
szervezete az addig nsÉfcazKhg&fc kíllönlévő egyházaknak tol- 
joeon boloolvaűt egy egyházba és az uj egyház a 1-gtöbb .esetbon 
hj novet vesz fel,mint pl, a őél Indiai egyház.



Szerves Szövetség /Organic Federation/ kifejezén u j terminus 
amelyet először az Amerikai Egyesült Államokbeli Protestáns 

Püspöki Eghyáz használt,még nem került bele az általános 
szóhasználatba és a pontos jelentését jelenleg még nem lehe t  
meghatározni.
Teljes urvacsora közösség/Full Intercommunion,Iásd a forditó 
j e g y z e t é t ! / e z  a kifejezés azt a két egyház közti viszonyt
jelöli,amelyben noha nincsen szervezeti fuzio az egyházak 
között,mégis az egyik egyház t e l j e s  lelkészi és tagjai elnyerik 
ipso facto a másik egyház teljes lelkészi illetve tagsági 
statusát.Ez az a k apcsolat,amely fennáll az ókatolikus Egyházak 
és az Anglikán/módra kiszolgáltatott urvacsorai szertartással 
és theologiai tanitással rendelkezi Egyházak között.
Korlátozott urvacsorai közösség/Limitod Intercommunion/ azt 
az állapotot jelenti,amelybon szervezeti fúzió és a teljes 
előjogokra történt kölcsönös megállapodás nélkül,bizonyos 
körülmények között/amelyet az Orthodox Egyházak gazdaságnak 
/economy/nevetnek/elismernek bizonyos privilégiumokat és 
jogokat az egyik egyházban a másik egyház tagjai számára.
Néha egy másik kifejezést használnak ehelyett:egyháztagok és 
lelkészek kölcsönös elismerése/mutual recognitiom  of members 
and ministors/.Ilyen tlpusu az az egyezmény,amelyet a m alabari 
Mar Thoma Szir Egyház és India,Burma és Ceylon egyházai között 
kötöttek.
Minden m egvalósult egyesülést kronológiai sorrendben közlök; 
minden tárgyalást, amely még v e z e t e t t  unióra az országok
szerinti abc sorrendben rendeztem.
Ez a könyv tények közlése és nem magyarázása.Mégis vannak 
bizonyos conclusiok, amelyek olyan világosan adódnak a tények- 
ből,hogy röviden összefoglaltam ezeket hadd legyenek vezetői a 
figyelmes olvasónak,hadd legyenek kulcsok.
1. A keresztyén egység félé vezető mozgalmat, amelyről igyekeztem 
képeket adni m indenütt mgtalálhatjuk,a föld minden kontinensén
kivétel nélkül.

2.A Római Katolikus és Keleti Orthodox Egyházak, kivételével 
minden nagy hitvallást/felekezetet/megmozgatott-okatolikusok, 
Anglikkánok,Lutheránusok,Reformátusok,Methodisták,Congregatio- 
nalisták,Krisztus tanitványai és mások benne vannak ebben a sorban
3.Noha szakadásokat nagyon gyorsan lehe t  elérni,az egység 
helyreállitására való eredményes mozgalmaknak sok időre van 
szükségük,amig eredményt mutathatnak fel ,amint ezt jól láthatjuk 
Nechatel esetében,ahol csak egy negyvenötéve s szakadás után 
az egyházaknak huszonöt esztendőt kellett dolgozniuk,amig sike—
 rült helyre állitani az elvesztett egységet.
4.Bizonyos esetekben az egységet uj szakad ások árán kellett 
létrehozni,mint pl. nagyszerü anglikán visszavonulása attól, 
hogy a Dél India Egyházába belépjenek Nandyalban:de az esetek 
több s é g ben az egység v alódi egység, amelyben nem maradt fel nem  
sziv odott maradék hátra.
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S.Noha sok esetben az unio létre jötte utáni időszak feszült- 
ségekkel,botlásokkal sok nehézséggel volt is teljes ,egyetlen 
esetben sem bontották szét a már létrejött egységet és azok, 
akik beléptek ezekbe az uniókba majdnem  egyértelmüen bizonyit- 
ják,hogy sem i l y en körülmények között nem kivánnak vissza
menni a szakadás előbbi állapotába.
Ezek a tények bátoritásul szolgálhatnak.Krisztus Egyházának 
látható egysége csak olyan távoli vizio,amelyet csak nagyon 
gyengén lehet a fürkésző s z e m nek is fölfedeznie;mégis ezt 
nekünk mint egyes keresztyéneknek és mint egyházaknak célul 
kell kitüznünk;ez az amifelé,akármilyen habozva,bizonytalanul 
és tökéletlenül de állhatatosan mozognunk kell!
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M  E  G  V  A  L  Ó  S  u  L  T     S  Z  E  R  V  E  
S    E G Y S É G1.Egy hitvalláson belül

a.Franciaország
I.A Franciaországi Református Egyház
II.A Franciaországi Református E v angéliumi Egyház
III.A Franciaországi evangéliumi Methodista Egyház 
IV.Az Evangéliumi Szabad Egyházak Uniója

m e g a l k o t t á k
a  Franciaországi Református Egyházat /  1938 /
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I.

A francia protestantizmuson belüli szakadás történelme a 
Franciaországi Evangéliumi Egyházak Uniójának megalakulásával 

kezdődik 1849 ben.Ez annak az összeüttközésnek volt az ered- 
ménye,amely azok között történt akik a svájci ébredési mozgalom  
Alexander Vinet tanitásának a hatévi alá kerültek és azok között, 
aki ez egyház konzervativ és kevésbbé érzelmi elemét alkották.

A feszültség kihangsulyozodott és a szakadás megtörtént azáltal, 
 hogy  az 1848  as naggyülés delegátussual hibáztak e lfogadván 
 az ébredési szárny elégséges hit deklarációját. 
1851 ben a methodisták váltak ki amiatt az elv miatt,amit eddig 
is követtek anélkül,hogy ezzel hasadást okoztak v o lna a francia 

 protestantizmus belül,hogy t .i. ébresztették,megelevenitették 
 protestantizmus tömegeit,és külön szervezkedtek,önálló 
egyházat alkotva.
A hamadik és legnagyobb elkülönülés az 1872 es alkotmányozó  
zsinatot követte és az oka a ragaszko d á s  volt,amellyel 
az orthodox párt egy hittétel elfogadását követelte,olyan 

 tételét,amely sokkal merevebb,semhogy a kisebbségben lévő 
liberális csoport elfogadhatta volna. A két részleget 
együtt tartotta az a függőség,amelyben az államhoz való 
viszonyban voltak az 1801 es napoleoni szerződés óta;de 
1879 től kezdve külön zsinatokon jöttek össze és minden vonat- 

 kozásban külön egyház voltak.1905 után,amikor az egyház elvált 
 az államtól a két részleg két külön egyházzá lett.



A francia protestantizm u s nak minden ága barátságot a Francia 
Protestáns Egyházak Szövetségén keresztül tartott fenn és 
ezen keresetül munkálkodott együtt.Az első világháború be fe- 

jezésétől kezdve az egységre törekvő mozgalom hatalmasan mege- 
rődödött.A háboru ,a háboru utáni állapot,a liberális optimizmus 
alkonya,a biblia theologia elterjedése/jórészt a barthi irá ny/ 
a Hit és Szervezet mozgalom mind mind éreztették hatásukat. 
1929 től kezdve azegység kérdését mind a helyi,mind egy 
nagyobb tájegységi szinodusokban gyakran megvitatták. 1933 
végén a francia protestantizmus két főágának a kiküldötteiből 
egy közös bizottság alakult.1935 ben a methodisták is csatla- 
koztak a tárgyalásokhoz. 
A tárgyalások három főtémakörben folytak:hitvallás ,mennyi re 
kell az ordinált lelkészeknek ehhez a hitvalláshoz terminusok- 
ban is r a gaszkodniok, végül az uniált egyház tagsági feltételei .
1.A hitvallás tekintetében a megegyezés 1937 ben jött létre. 
Ebben a deklarációban az egyház kijelenti,hogy hite folytonosság- 
ban van az univerzális egyház hitével,amennyiben az kifejezésre 
jut a nagy történelmi hitvallásokban.Elismeri a Szentirás feltét- 
len tekintélyét és vallja Isten nagy  mentő,üdvösségszerző 
cselekedeteit.Továbbá:
Az egyházat a Szent Lélek munkája hajtja, hite cselekedetekben 
nyilvánul meg;munkálkodik imádságban a lelke k  ébredéséért,
Krisztus teste egységének a kifejezésrejutásáért és az emberek 
közötti békéért.Evangélizáción,missziói munkán és a szociális 
bajok elleni küzdelmen keresztül késziti az Urnak útját,am i g  
lsten királysága és az Ö igazsága el nem jön a visszatérő 
Jézus Krisztus által."
Igy ez a deklaráció bizonyos fokon beteljesíti mind hit v allási, 
mind szociális programra szempontjából a kitüzött célokat,irány-
elveket.
2.A liberális szárny mindig ellenezte az egyéni lelkiismeret 
bármely hitvallási formulával való megterhelését,és azt kivánta, 

 hogy a hitvallás elfogadása az ordinátióra jelentkező kandidá tu- 
sok részéről,ne alkossa az ordinátiós istentisztelet részét.1938 
ben született meg a megegyezés.Ujra visszaállitották az ordiná- 
ciós istentiszteletbe a hitvalláshoz való ragaszkodás kinilvá-nitásá

t de a nyilatkozat célját elöljáróban a következő kifejezé- 
s ekkel kell kifejezni:Az egyház emlkéztet téged azokra a 

tényekre és igazságokra,amelyekre Isten egyháza alapittatott 
valamint a reformáció maradandó hitelveire .Jelentsd ki ehh ez 
való ragaszkodásodat örömmel,mint hited szabad és személyes 
m egbizonyitását.
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anélkül,hogy a formulák betüihez kötnöd magad,az üdvösség 
üzenetét hirdesd , amelyet ezek/t.i. a formulák/  kifejeznek.
S.Megehyezést kellett létre hozni a népegyházi fölfogást valló 

nézet/"multitudinist of the Church/ és a methodisták által
követelt Krisztus nyujotta üdvösség személyes, megtapasztalásának 
követelése között.Ezt ugy érték el,hogy különbséget tettek 
egyháztagság és felelős egyháztagság kötött."A Franciaországi 
Reformn á u s  Egyház sajátjainak tekinti mindazokat,akiket megke- 
resztelt,vagy más megfelelő kifejezéssel tanitványai sorába, 

  közösségébe felvette ;  a felelős tagjaitól élő Istenbe v e t e t t  
hitet vár el, valamint döntést,hogy az egyház közösségében 
dolgoznak és imádkoznak,elvárja az egységet az egyház életre és 
tanitásra vonatkozó szabályainak elfogadása tekintetében"
Akik ezt kivánják,21 éves korukban a Presbiteri Tanácsnál 
kérhetik felelős tagokká való felvételüket, tudva hogy milyen 
előjogokat és felelősséget hordoz ez a státus.
A meggyezést sikerült létrehozni ezekben a dolgokban az 
1938 áprilisiban Lyonban tartott Alkotmányozó Naggyülésen. 
Ugyanennek az esztendőnek a decemberében megtartották 
Párisban az első Egyesült Zsinatot,amelyet az egyház 31. 
Nemzeti Zsinataként tartanak számon/a 3o. 1872 ben volt;a 
29 .1659 ben Loudanban/.Az unió idején Református Evangé-

lius  egyháznak kb.380 gyülekezete volt,  a Református Egyháznak 
1 50,a Szabad Egyház a k n ak 35 és a methodistáknak 3o.Meg kell
jegyezni,hogy az unió nem foglalta magába az elszász-lotha- 
r ingiai gyülekezeteket,amelyeknek a kapcsolatuk más volt az
állammal;továbbá azt,hogy a franciaországi lutheránus gyüleke -  
zetek sem  vettek részt az uniós tárgyalásokon.Sajnos a 
perfekt uniót egy uj szakadás hiusitotta meg.A szélső konzer

vativ szárny lelkészeinek és gyülekezeteinek egy csoportja, 
főleg délen, ugy érezte, hogy képtelen elfogadni az uniot azon 
az alapon,hogy a hitnek a tisztasága nincs azonos módon bizto- 
sitva az uj hitvallással,mint azelőtt.Ezek a szakadások 
megalakitották a Református evangéliumi Egyházak Nemzeti 
Unióját.
Franciaország városi protestánsságának nagy többsége otthonra 

 talál abban az egyházban a Franciaországi Református Egyház 
nevet viselik soknak a protestánsoknak a s z á m a , a k i k  

  ehhez az egyházhoz tartoznak jelenleg bizonytalan, közöl- 
mult erőkben a lakosság mozgása teljesen megváltoztatta a 
protestáns csoportok megoszlását és nagyban növelte az elszéledt 

tényleges protestánsok számát.450.000 re tehető azoknak a száma,akik 
tényleges kapcsolatban állanak az egyházzal és mintegy fél 

 ekkora csoport az ,amely elvesztette a kapcsolatát az egyházzal. 
  A gyülekezetek száma,istentiszteleti helyek és evangélizációs 
munkaközpontok száma lassan de állandóan emelkedik;az evangéli- 
zációs törekvésok sokfélesége és vitalitása arról tesz bizonysá
got,hogy az unióval az egyház uj életet és uj erőforrást nyert.



/az első hat sort lásd a 7. oldal alján /

b.Amerikai Egyesült Államok
I.A Methodiata Püspöki Egyház 
II.A Déli Methodista Püspöki 
E g y h á zIII.A Methodista Protestáns Egyház

megalakitotta
          a Methodista Egyházat / 1939 /

A methodizm ust Amerikában 1784 ben szervezték meg, az 
első szupe i ntendenst/később püspöknek nevezték/ maga 
John Wesley nevezte ki.Az ere dményekben gazdag évek sok 
szakadást is támasztottak az amerikai methodizmus eredetileg 
e r e d e t i l e g  szervezetében.Néger tagok nagy tömbjei 
különültek el és megalakitották 1816 ban az afrikai Methodista 
Püspöki Egyházat és 1821 ben az Afrikai Methodista Püspöki 

 Sion Egyházat.Egy csoport amely kifogásolta a Methodista 
Püspöki Egyház erősen centralizált és tekintélyi rendszerét
valamint azt hogy megtagadják laikusság minden küldöttségi 
jogait ,megalakitotta a Methodista Protestáns Egyházat 1828 ban .
De a legkomolyabb szakadás 1844 b en történt a rabszolgakérdés 
miatt,a az északi és déli államok különböző felfogása következ- 
tében.Létre jött a Déli Methodista Püspöki Egyház,az északi
egyházrész megmaradt régi neve mellett:Methodista Püspöki 

 Egyház.187o be n a Déli Methodista Püspöki Egyház néger tagjai
elváltak. az egyház beleegyezésével és megalakitották a Szines
Methodista Püspöki Egyházat.

 Pereskedések,vetélkedések hosszu ideig csak rosszabbitották 
a viszonyt az nmsriteii methodizmus két fő ága között.Csak
1874-ben kezdett változni a helyzet és lettek jobbak a kapcso- 

latok.1874-1 8 9o ig az egyházaknak a célja a testvériesség volt, 
 annélkül azonban ,hogy gondolták volna szervesebb egységre.  
l89o-1916 ig a testvériesség helyét a szövetség váltotta fel .
Csak,amikor már látszott ,hogy a szövetség sok problémát nem tud 
megoldani,akkor gondoltak mint egyetlen biztos és végső megoldás- 
sa az unióra.
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A z  u n i o  tervezetének első komplett formáját 1920 ban 
t e r j e s z tette elő az egyesülésre alakult közösbizottság.
Ugyanez a bizottság 1923 ban egy módositott j avaslatot 
nyujtott b e , a m e l y  szerni egy egyházon belül két egymástól 

 független törvényhatóság lenne északon és délen.Ez a 
javaslat majdnem eredményt ér el,az északiak általános 

 konferenciáján  802:13 a r á n y b a n elfogadták,délen 
 pedig 298:74 arányban;azonban a déliek évi konferenciáján 
nem érte el a szükséges 3/4 es többséget i g y  a  t e r v  
meghiusult.
1931 bon ismét felvették a tárgyalásokat,ekkor már a 

  Methodista Protestáns Egyház közremüködésével is és azzal 
a reménységgel ,hogy a tárgyalások t e l j e s  szervezeti egységet 
hoznak létre .A Methodista Protestáns Egyház Általános   Konferenciája 1939 ben elfogadta az unió uj tervezetét és
u g y a n c s a k  a Methodista Püspöki Egyház hasonló s z e r v e  1936 ban 

a Déli Methodista Püspöki Egyház hasonló szerve kedvező 
szavazni arány/85,9%/  elérése után a tervezetet felterjesztette 
az évi konferenciának 1938 áprilisban. Az egyesülést célzó 
konferencián ötven püspök és 9oo delegált vett részt Kansas 

 City ben 1989 áprilisában és májusában:Május 10-én az 
 egyesülés öt deklarációját olvasátk fel és egyhangulag el- 
fogadták.Ez az egyesülés nem hagyott m aga után s z a k a d á r  

  kisebbséget egyik érdekelt egyházban sem.
 Az amerikai methodizmus szakadásaiban tanitásbeli eltérések 
 nem játszottak szerepet és igy nem is jelentettek semmilyen 
 nehézséget az egység helyreállitásával kapcsolatban.Három 
fő szervezeti problémával kel lett szembenézni és ezeket 

  megoldani:
1 .Püspökség,amelyet a Methodista Protestáns Egyház elvetett 

   2.Néger egyháztagok helyzete
3.Végső a l k o t m á n y o z h a t ó s á g  törvényhozó szerv

 Mindhármat eredményesen megoldották:
A Methodista Egyházban öt jogi testület van:

 1.Általános Konferencia/General Conference/ lelkészek és
világiak egyenlőszámu kiküldötteivel, ez az egyház legfelsőbb 

kormányzó hatósága. Az Általános Konferencia négy évenként ül
össze.
2.Törvényhatóságu Konferenciák/Jurisdictional Conferences/. 

  S z á m u k  hat. Ö t  
e z e k  k ö z ü l  t e r ü l e t e k s z e r i n t i : É s z a k k e l e t i ,
D é l k e l e t i , K ö z é p é s z a k i , k ö z é p d é l i  é s  N y u g a t i .  E g y  
pedig a Néger Évi Konferenciákbó l, a Néger missziói Konferenciákból és az Amerikai Egyesült Államokbeli missziókból tevődik össze.
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A Törvényhatoságu Konferenciák kötelességei között van 

a püspökválasztás is.Ezek a konferenciák is négy évenként 
ülnek össze .
Az Egysült Államokon kivül eső egyházakat központi konferen- 
ciákba szervezték és ezek szükséges időben maguk választják 
püspökeiket.
3. Évi Konferenciák. 1949 ben ,187 Évi Konferenciát tartottak 

 átlagosan 213 lelkész megbizottal. 
4 .A Birói Tanács/Judicial Council/.Hasonlo testület,lelkészekből 
és laikusokból tevődik össze,a Déli Methodista Püspöki Egyházban  
exisztált.Ennek kötelessége kimondani a törvényhozó testüle- 
tek cselekedeteinek törvényességét és alkotmányos voltát,a t örvé
nyes  döntéseket a püspökök hozzák és végrehajtásokat az 
egyház bármolo összekötő tanácsszerve végzi 
5.A Püspökök Tanácsa.A püspököket egész életükre válasszák.
1949 ben 5l püspök volt az Egyesült Államokban és 16 tengerentul. 
A Tanács legalább évenként egyszer találkozik az egész egyház 
ügyeinek általános áttekintésére,aktuális és lelki ügyek 
előbbrevitelére.
1950 ben a Methodista Egyház inclusive tagjainak a száma 
8,935,647.A vasárnapi iskolákban közel 6 milló gyermek van 
beiratva. 
Lásd:
J.M.Moore püspök:The Long Road to Methodist Union

/ A M .Unióhoz vezető hosszu ut/New York: 1943 
P .N.Garber püspök:The Methodists are One People

/Amethodisták u jra egy népet alkotnak/  Nashville
 1939

 W .  .Sweet:American c u l t u r e  a nd Culture Rel i g i o n / D a l l a s  1 9 5 1 / 
tanulmány a methodista egyesülésről.

I.A Neuchatel-i Nemzeti Egyház
I I .  Neuchatel-i államtól független Evangéliumi Egyház

megalakitotta a
Református Evangéliumi Egyházat Neuchatelben /1943/
az elkülönülés 1873 ban történt.
A forradalom után 1818 ban az egyház amely előzőleg 
határozottan független volt állami ellenőrzés alá került

~*s

c .Svájc



A köztársaság Nagy Tanács és a Ne u ch tel Kanton 1873
ban elfogadott egy uj egyházi törvényt 47 szavazattal 4o 
ellenében és 44 szavazattal 41 ellenében tartózkodott a 
törvényt a közvéleménynek referálni.A törvény 12 cikkelye 
azt mondja kishegy a lelkész lelkiismereti szabadsága 
s é r t h e t e t l e n  lehet korlátozni sem szabályokkal,
eskükkel, büntetésekkel, h i t v allások- r ö v i d e n  semmiféle 
mérték s z e r i n t . " S o k a k  s z á m á r a  egyháznak,mint keresztyén 
egyháznak a végét jelentette és a lelkészek és gyülekezetek 
csaknem egyharmada kilépvén az eddigi egyházból az evangélium i  
Egyházat alakitotta meg:
1.teljesen függetlenül kivánva élni az államtól
2.speciálisan keresztyén ttitalapon
3.megkövetelve azokból a kik részt kivánnak venni teljes
j o g g a l , h o g y  h i t ü k e t  meghatározott módon vallják meg. 
Az 1905-07 os kisérletek,amelyek az egység helyreállitására 
irányulta koraszülötteknek bizonyultak.Az a mozgalom,amely 
végül is az egység helyreállitására vezetett egy nemhivatalos 
gyülésen született meg,amelyet lelkészek és laikusok tartottak 
La Sauge ban 1918 November 20 án. A fejlődés lépései a következők 
voltak!
1919:Tizennyolc tagból álló közös bizottság felterjeszt e gy
u n i ó  tervezetet,de ez nem bizonyult elfogadhatónak az egyházak
részére
1934:Tizennégy kiküldött hivatalos közös bizottsága
1937:A zsinatok és a gyülekezetek elfogadják ez uniós inditványok
1940-1:A Nagy Tanács elfogadja Neuchetel Kanton és a köztársaság
 Alkotmányénak 71 és 73 tv.cikk m o d ositását a szükséges helyeken. 
1941 október 22:az Egyházak Alkotm á nyozó Gyülésének első ülése 
1943 május 27:A  N euchatel i  Református Evangéliumi Egyház 
első zsinata.
 Ez az unió teljes mértékben eredményes volt,anélkül ,hogy

bármelyik egyház is szakadár kisebbséget hagyott volna hátra.
1.A hitvallás változatlanul keresztyén és trinitárius

2.Az egyház és állam:az egyház független az államtól és
önkormányzattal rendelkezik;de az egyházat az állam ugy tekinti, 
mint közérdekü intézményt,amely az ország keresztyén tradicióit 

reprezentálja és az ország v allásos fejlődésén munkálkodik 
az egyház elfogad pénzsegélyt az államtól lelkészeinek fizetésére
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3. theologiai fakultás része az állami e g y e t e m e k  a 
a professzorait a Zsinat nevezheti ki,az állami Tanács 
csak megerősiti.

4.Az egyház szervezete demokrotikus,Általános Gyüléssel, 
Zsinattal és egy választott Zsinati Tanáccsal,amely a végrehajtó 
szerv/executive authority/
A kokordátumot az egyház és állam között az 1951 május 8 i 
megegyezés felülvizsgálata.Az egyház törvényeit és érvényban lévő 
rendeltetett időről időre felülvizsgálják;de ez minden egyenet- 
lenkedés és viszálykodás nélkül történt.Az egyesült egyházak 
több , mint loo.ooo megkeresztelt tagja van
Lásd: P a ys de Neuchatel: La Vie Kell Religieuse/Neuchatel 1948/

39-96 oldalig és L  Eglise Reformée par Marc DuPaquier
d.Hollandia
I.A Holland Református Egyház 
II.A Hollandiai Református Egyházak

m e g a l k o t ták a
Holland Református Egyházat / 1946 /

 A Reformácio óta,annak: ellenére,hogy minden hollnad theologus 
 és saját egyházat szeretne magának,mint ahogy mondani szokták,
a  h o l l a n d  protestánsság nagy többsége megmaradt a Holland, 
Református Egyház keretein bel ü l , amely ma mintegy három millió 
tagjával a protestáns lakosságnak kb. 3/4 ed részét foglalja 
magában.Ennek az egyháznak a népeg y h á z i  hitvallásilag 
habozó jellege sok protestáláshoz és sok reform mozgalomhoz 
vezetett.Legtöbb jó ezeknek megmaradt az egyházon belül,de 

 két ilyen mozgalom a tizenkilencedik században jelentős szaka- 
dásra vezetett
l834 ben a Keresztyén Református Egyház jött létra,amely ma 
kb.7o.ooo taggal rendelkezik.l880 ban Dolean c e idejében.
Abraham Kuyper a hires theologus egy nagy csoportot szakadáshoz 
vezetett/noha formaszerint kifejezte azt a szándékát,hogy 
vis s z a t é r , a m i n t  egyházat a Szentirás szerint megreformálják/ 
és megalakitotta a Református Egyházakat/Gereformeorde Kerken/ 

 melynek jelenleg kb.7oo.ooo tagja van.
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A  Gereformeorde Kerken mindig szigoru kálvini m a g a tartást 
tanusitott és mindig ragaszkodott a Szentirás betüszerinti és 

s zószerinti tévedhetetlenségéhez .Ez a magatartás belső feszült- 
s é g h e z  és kisebb szakadáshoz vezetett.1926 ban 
Dr.Geelkerken amszterdami lelkészt azzal vádolták,hogy 

 Cen.3 at racionálisan és eretnek módon magyarázta/.Vajjon 
valóban beszélt e kigyó az Édenkertben vagy sem ?/,el is 
üzték hivatalából.Gyülekezet támogatta őt,néhányan mások is 

hozzácsatlakoztak és létrejött a Helyreállitott kapcsolatu 
Református Egyház,17 lelkésszel és mintegy 7,000 egyháztaggal 

Ez a kis testület kezdettől fogva erősen ökumenikus érzésü volt. 
Egyházi Rendje kijelenti:Ki akarjuk fejezni Krisztusban való 

egységünket a szentek közösségével I s t e n  K i r á l y s á g á é r t  v a l ó
 közös munkálkodásban és kapcsolatok fölvételével és 

fenntartásával és ha lehetséges ujra egyesülésben.
1940 ben a Lausanne bizottáág Hollandiéban egy csomó inditványt 

hozott a hét együtt munkálkodó egyház közelebbi együttmükö- 
sével kapcsolatban ezeket az inditványokat megküldték a megfelel 

 egyházi szerveknek.A  Helyreállitott kapcsolatu Refomátus 
Egyházak válsza olyan volt,hogy az arra inditotta a Hollan 

Református Egyházat,hogy meghivja ezeket az egyházakat 
 a közelebbi együttmunkálkodásért folyó tárgyalások felvételére. 
Közös Bizottságot alakitottak és ez 1942 ben beterjesztette

az uniótervezet első vázlatát,amelyben azt javasolták,hogy
a kicsiny egyház bele illeszkedik no a nagyobb testébe oly
módon,hogy mintegy önálló kerület lenne abban.A Holland 

Református Egyház ugy látta hogy képtelen ezt az ecclesiola in 
ecclesia tervet elfogadni,de bi z o t t s á g o t  a további mun 
ra.
Közben a Holland Református Egy ház ujraszervezte egész életét 

és munkáját és egy uj Egyházi Rendtartást alkotott. E z az  uj 
Egyházi Rendtartás,amelyet 1951 ben fogadtak el véglegesen, 

 igy irható le "hitvalló,apostoli,ökumenikus."A munkának a 
folyamán világossá vált, hogy azok kivánságok,a melyek az 

1866 os szakadást eredménye zték mind kielégültek és igy lehetősé, 
nyilt a két egyház közötti teljes szerves egységre. A  német 
megszállás alatti állapot o k  hátráltaták a munkát,de az 

 egység utáni vágy csak növekedett mindkét egyházban és a 
háboru után rövidesen megkötötték az e gyezményt.
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Az  unió egyezményszövegét a két egyház hatoságai 1946 
március 1 én irták alá.Benne ezeket olvashatjuk:

A Holland Református Egyház és a Helyreállitott kapcsolatu 
Református Egyházak
sajnálatosnak tartják a keresztyének közötti szakadásokat 
általánosságban és a református egyházon belülieket pedig
különösen is,
mindkét egyház a Szentirás iránti engedelmességben azonos 
hitvallási alapon állanak és azonos liturgiai határozatokat 
fogadtak el,
mindkét egyház teljes szivvel óhajtja,hogy egyesüljön a másikkal 
ezért elhatározták,hogy létrehozzák a reuniót a Helyreállitott
kapcsolatu Református Egyházak és a Holland Református Egyház 

között...
A Holland Református Egyház lston munkálkodó kezét látjaű

abban,hogy megnyilhatott e n nek tag uniónak a ehetősége.
A  Helyreállitott kapcsolatu Református Egyházak mély megindult- 
sággal emlékeztetnek az ősöknek arra az igéretére,amely

szerint"ismét felveszik a kapcsolatokat a Holland Református 
 Egyházzal,mihelyt ezaz egyház visszatér az Ur igaz szolgála- 

tára".Most beváltják ezt az igéretet. 
Az unió 1946 május l5 én  lépett hatályba egy csendes hálaadó 
istentisztelettel,amelyet az amszterdami N i e u c e  Kerk bentartottak.
Át l e h e t n e  s i k l a n i  e n n e k  a  k i c s i n y  u n i ó n a k  
a jelentőségén, hogyha nem vennénk figyelembe,hogy ez precedensül 
szolgálhat sok más szakadás leküzdésére,amely a mai holland protestantiz-
must gyengiti.

e.Brazilia
I. Rio Grande de Sul i Evangéliumi Egyház
II.Braziliai Lutheránus Egyház
III.Szent Katalin és Parana Evangéliumi zsinat
IV.Közép Braziliai Zsinat

m e g a l kották a
Brazilia Lutheránus Egyházak Zsinati Szövetségét / 195o /
M i ndez a nény zsinat Braziliába vándorolt német emigránsokból 
alakult,akik állandó otthonra lelte ott.Minden nyájas lutheránusok
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mindnyájan erősen tudatában vannak származásuknak,német 
eredetüknek és azoknak a kapcsolatoknak,kötelékeknek,amelyek 

őket a német egyházakhoz füzik.Az istentisztelet nyelve 
általában a német;dea fiatalabb nemzedék fokozatosan veszti  
el a német nyelv használatát és inkább otthonos a portugálban. 
Évek hosszu során keresztül Németországból küldték a lelkésze- 
ket ide, h o g y  gondoskodjanak a Braziliába szakadt lutheránus 
gyülekezetek lelki szükségletei ről és a zsinatok közvetlenül a 
németországi egyházaktól f ü g gtek.
A  m á s o d i k  v i l á g h á b o r u  nehézségeket okozott ezeknek a  
gyülekezeteknek...1942 ben Brazilia hadatüzent Né m etországnak 
és kemény intézkedéseket foganatositottak  braziliai német 
befolyás ellen.A nyilvános istentisztelet nyelve csak a 
portugál lehetett,ennek az országnak a hivatalos nyelve.
12 évig nem volt lehetséges Németországból a megüresedett 
lelkészi állásokat betölteni.1946 ban lelkészképző iskolát 
nyitottak san Leopoldoban.Ezek a felhalmozódott nehézségek  
vezették a négy zsin tot/amelynek össz taglétszánu 4 31.000/ 
hogy kimondják függetlenségüket a  n é m e t  egyházaktól,a lelki 
 kapcsolatok megszüntetése nélkül, valamint fel keltették a 

v ágyat egyetlen lutheránus egyház megalakitására Braziliában.
A tanitás ügye,az egyházi rendtartás és az istentiszteleti 
élet nem jelentettek nehézséget.Megbizonyosodtak,hogy minden 
zsinat ele g y i tetlen ül lutheránus volt,hitüket és életüket
a Szentirás határozta meg,amint azt a megnemváltoztatott  
Ágostai Hitvallás és Luther Kis Kátéja értelmezi. 

- l5 -

Az első lépés Zsinati Szövetség alakitása volt.Jelenleg a EKKOR
zsinatok nem tudnak továbbmenni,ami a törvényes nehézségek
nek a következménye,amelyek a birtokjogból adódtak,nem tudták
átirni a tulajdonokat,mert olyan államok szerepeltek tulajdo-

nosként,amelyekkel Brazilia megszakitotta kapcsolatát.Minden
zsinat jelentős függetlenséget élvez a belső adminisztrációt

illetőleg, de a zsinatoknak kifejezett célja, hogy létrejöjjön
az egyetlen braziliai Lutheránus Egyház.A Szövetség első
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A Szövetség tagegyháza a Lutheránus Világszövetségnek.Az 
Egyházak Világtanácsnak Központi Bizottsága 1950 juliusi
ülésén tár g y a l t a  Zsinati Szövetség felvételi kérelmét és 
elhatározta,hogy a  szövetség neve ellenére is r endelkezik 
 a tagegyházak minden követelményével a felvételi kérvényt elfogadja.
A braziliai Lutheránus Zsinat az USA beli Missouri Synoddal 
l é v é n  összekötettésbe nem csatlakozott a Zsinat Szövetségéhez.
f.Madagaszkár
I.A Norvég Misszió
II.Az Amerikai Ev.Lut h e r á n u s  E g y h á z /ELCA/Missziója 
III.Amerikai Lutheránus Szabad Egyház Missziója

megalakitották a
Malagasy Lutheránus Egyházat / 1950 /

A madagaszkári lutheránus missziói munkát a Norvégiai Egyház 
kezdte el 1867 ben.A norvég misszió fokozatosan terjeszkedett 
a sziget középső és déli hatalmas területén m unkálkodott. 
és három missziói körzetet szervezett meg.A két amerikai 

t á r s a s á g  1 8 8 8  ban kezdte meg a munkáját és Madagaszkár délkeleti
és délnyugati részén fejtett ki munkát.Noha más missziók is 

kezdtek itt munkát,amit pl a Londoni Missziói Társaság,a
Párisi Misszió és r.k.missziók is,mégis Madagaskár déli 
r észe ugyszolván teljesen lutheránus terület.1948 as statisztikai 

 adatok szerint 1,471 lutheránus gyülekezet müködik és a 
 megkeresztelt egyháztagok száma:147,095.
1924 töl kezdve külön körzetek munkája bizonyosmértékig 

 egységesitve volt a Lutheránus Egyházakközötti k onferencia 
/ Inter-Lutheran Conference/  megalakitásával;de ezt a testületet 
c s a k  a  M i s s z i ó n á r i u s o k b ó l  alakitották bennszülöttek bevonása 

 nélkül;és mivel ennek a testületnek csak véleményező és 
 nem végrehajtó szerepe volt,hatásában korlátozott volt.Egy 1939 
ben tartott gyülésen inditványozták,hogy az öt körzetnek 
 legyen egy ugynevezett Általános Vegyes Konferenciája/General 
Mixed Conferencia/ azaz olyan testülete,amelyben mind a misszió 

 n á r i u s o k , m i n d  bennszülött elemek résztves z n ek .Ez a testület 
 részben az egységnek a kifejezője lenne,részben a közös

munka eszköze.A háboru késleltette ezeknek az inditványainak 
a véghezvitelét.1945 ben egy  bizottságot jelöltek ki,amely 
arra volt hivatva,hogy készitsem a jánlatokat egy Madagaszkári
Lutheránus Egyházakközötti Konferencia megalapitására.



A zavaros politikai helyzet okozta a további késéseket.1949 
ben egy misszionáriusokból álló ötös bizottságot biztak meg 
azzal,hogy készitse az E gyesült Egyház alkotmányának  a megfo- 
galmazását.195o májusában ez a bizottság befe jezte a munkáját. 
Azért hogy a készülő zsinat első ülését megtarthassa még az 
év befejezése  előtt felkérték az egyházi és megtarthassa hatóságokat 
hogy fogadjanak el egy  határozatsorozatot,amely sorozatból 
az első három határozat igy hangzik:
1A Konferencia/vagy a Missziói Tanács/ azon a véleményen van 
hogy az alkalmas idő elérkezett,hogy a Madagaszkári Lutheránus 
Egyházak Általános Zsinatát/vagy Konferenciáját/megalakitsák.
2.A Konferencia /vagy a Missziói Tanács/elismeri,hogy  a 
lutheránus egyhazak közös bizottsága által készitett alkotmány 
tervezet,amint azt közzétették,megfelel egy ilyen Zsinat 
létrehozása.
3.A Konferencia 195o n o vember 5 ét /vasárnap/ tartja alkalmasnak
hogy az első általános Zsinat összehivásának a napja legyen.
A Zsinat esszerint össze is ült 195o nov.5 az ország közepén
lévő fensikon Fianarantsoaban,14 ig tartott az ülés.
A hit dolgait és alkotmányformát i l l etően komoly különbségek 
nem voltak ez egyházak között.Noha a norvég egyház püspöki, 
m égsem küldött sohasem Püspököt Madagaszkárba a lelkész 
szenteléseket a misszionáru sok végezték a Malagasy a  lelkészekel. 
Mindkét résztvevő amerikai egyház is norvég eredetü . Theologialiag 
mindegyik konzervativ;mindegyik Hauge pietista mozgalmának 
a befolyása alatt állott.
Az egyházat a következő hitalapra helyezték:A Szentirás,az 
Apootoli hiltvallás ,a Niceai Hitvallás,az Athana siuai Hitvallás, 
az Ágostai hitvallás és Luther Kis Kátéja.
AZ Alkotmány előírja,hogy Általános Zsinatot két évenként kell 
tartani,az Általános Zsinatot alkotják:a kerületi misszionáriusok 
Javadalmazott éo nem Javadalmazott tenpla-atyák küldöttel, 
világi urvacsorázó tagok küldöttel,ennek az utóbbi csoportnak 
több mint kétszer kell felülhaladnia az előző két csoport 
összlét zónát.az Általános kis inat foleloo az egyház általános 

életéért,beleértve ilyen területeket  is,mint a liturgia és 
istentiszteleti rend.
A Missziói konferenciák átalakulnak Körzeti Zsinatokká, 
amelyeknek évenként egyszer kell talákozniuk.Ezeket a 
Körzeti Zsinatokat választott tagok alkotják világi többséggnél.
A tizennégy tagból álló állandó Bizottság tagjai félig hivatalból 
 félig válsztás utján kerülnek a bizottságba.AZ Általános Zsinat 
válásztja saját tagjai közül az utóbbiakat,minden időközben 
/az Általános Zsinat ülései közötti időben/ fe lvetődött üggyel 
köteles foglalkozni:
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a tagság négy évig, tart,de az első két év végén a tagok 

 fele sorsolás utján kicserélődik. 
Az alkotmány kimondja, hogy jelenleg elnöknek és másodelnöknek 
misszionáriust kell választani,titkárnak és titkárhelyettesnok 
bennszülöttet . Az alkotmánynak esszerint a rendelkezése értel- 
mében az első ülés végén K.Monson t választották meg elnökül. 

/ Ö az ELCA tagja volt/
A  Zsinat az ötösbizottság által inditványozott alkotmány terveze- 
tet általánosságban elfogadta és az egyesült egyház összes esszerint 
alakult meg.A  részletes kidolgozás feladatát az 
1952 zsinatra való előkészületképen az Állandó T a n á c s  
Bizottságra bizták.

g.Hollandla
I.Evangélikus Lutheránus Egyház
II. Helyreállitott E v a ngélik us Lutherénus Egyház

megalakitották az
Evangélikus Lutheránus Egyházat /  195l /

A Hollandiai lutheranizmus a reformáció legkorábbi éveitől 
detálódik és az első lutheránus mártirokat itt égették meg 
1523 ban. De a holland protestáns keresztyénség uralkodó szine 
mindig a kálvinista volt és a lutheránus egyházak mindig kicsinyek 
voltak.Csak kb.7o.ooo ember az,akit az itt közölt unió érint 

 A  tizennyolcadik században a holland egyházak,csakugy ,mint m ás
országok házal erősen a felvilágosodás hatása alatt álltak

és a vele együttjáró racionaliznus befolyása alatt.1791 ben 
az amszterdami lutheránus gyülekezet néhány tagja szükségét 

az amszterdami annak,hogy a régi lutheránus örökség megvédése érclekéb n 
lépjen az egyházból;amint más gyülekezetek is csatlakoztak 

 hozzájuk megalakitották a Helyreállitott Lutheránus Egyházat.
 De kezdettől fogva azok ,akik elszakadtak kijelentették:
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Amikor azok,akiktől most elszakadunk visszatérnek egyháznak 
igaz tanitáshoz,mi készek leszünk ismét egyesülni velük és 

ismét egy egyházat alkotni velük"
Mindkét egyház tagja lett a Lutheránus Világszövetségnek és 
mindkettő elfogadta a Világszövetség által kibocsátott nyilat- 
kozatot a lutheránus tanitásról és ismertetőjelről .Ezután az 
Evangélikus Lutheránus egyház e l h a t á r o z t a  egy uj 
Egyházi Rendtartás m egfogalmazását.1947 ben mindkét egyház, 
mivel ugy látta,hogy a szeparációt előidéző okok megszüntek, 
megegyeztett abban,hogy megkezdik a tárgyalásosokat az egység 
helyreállitása érdekében.
195l január 12 én a Helyreállitott Ev.Luth.Egyház zsinata, 
a gyülekezetekkel való tárgyalások után amelyekben nyilvánuló 
lett,hogy az egyháztago k  94,1% az azonnali vagy sürgős Unió 
mellett szavazott,egyhangulag elfogadta az unió tervezetet:
Abból kifolyólag,hogy az Evangélikus Lutheránus Egyház ma 
már ugy tekinthető ,mint amely hü a Lutheránus Egyház 

tiszta tanitásához és az 1791 es szeparáció évében lefektetett  
k i v á n a l m a knak éppen ezért eleget tsz;és a Helyreállitott 
Evangélikus Luther ánus Egyház mindig sajnálta a szeparáció 
szükségességét és most örvendezik azon,hogy ez a kényszer nem 
áll tovább fenn...
ezért legyen  lehetséges az előbbemlitett feltételek szerint 
a viaszatérés a Holland Királyság evangélikus Lutheránus 
Egyházába és mostantól vele ismét egy egyházat alkotunk. "
1951 január 24 én az Evangélikus Lutheránus Egyház Zsinata 
egyhangulag elfogadta az unió tervezetet:
Mivel az Evangélikus Lutheránus Egyház mindig sajnálatosnak 
tartotta ezt a szeparációt és....
mivel pedig a Helyreállitott Lutheránus Egyház Általános 
Zsinata kifejezte azt az óhaját,hogy visszatérjen az 
Evangélikus Lutheránus Egyházba és vele egyesüljön és...
Mivel az egyesülésre irányuló tárgyalások az unió fe ltételeiben
és módozataiban teljen egységre vezettek mindkét egyház 
legfennsőbb hatóságai részérói és a kiküldött bizottságok 
részéről:
Ezért határozatilag kimondjuk az előbb emlitett módszerek és
feltételek szerint a Helyreállitott Evangélikus Lutheránus 
Egyház egyesülését az Evangélikus Lutheránus Egyházzal oly 
módon ,hogy az előbbi ismét beleolvad a Holland királyság 
Evangélikus Lutheránus Egyházába.
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1951 január 31 én  a két z sinat találkozott kös z  ülésen 
hogy ratifikálják a zsinatok külön külön készitett határo
zatait és hatorozatokat hozzanak az egyesülés folyamatának 
további irányitására.1951 február 7 én az amszterdami régi 
lutheránus templomban ünnepelték meg az uniót hálaadó 
istentisztelet keretében .
Az egyesülés idejébon az Evengélikus Lutheránus Egyháznak 
58 gyülekezete volt 6o .ooo t aggal a helyre állitott Evangélikus 
Lutheránus Egyháznak hét gyülekezete lo.ooo taggal.Az unió 
a szó szoros értelmében re-unio volt,hogy korábban meglévő 

 helyreállitása ,amikor mindkét p árt meglátta,hogy 
a szeparáció fönntartásának az okai elmultak.

2.Külön hitvallásu egyházak között
a Japán.

I. Presbiteriánusok 
II.Methodisták
III.Kongregacionalisták 
IV.Más kisebb felekezetek

megalakitották
a Krisztus Egyház át Japánban /1941/

/Nippon Kirisuto Kyoden/
A Japán keresztyének között egy szorosabb egység létrehozására 
való várakozás régóta erős volt;mégis az egy esült egyház 
megalakitását egy ko m rmányrendelet hajtotta végre a második 

világháboru megkezdésének a napjaiban.A kormány kisebb számu 
vallásos testülettel akart foglalkozni és ezért erős hatást 
gyakorolt a nem romai keresztyén erőkre,hogy tömörüljenek 
egyetlen egyházba.1941 június 24 én összeült a Krisztus 
Egyháza Japánban Alkotmányozo Gyülése és ugyanennek az évnek 
a novemberében az alkotmányt el is fogadták.
Az 194o es vallásos az szervezetekről szóló törvény némi h a l a d ást 
jelentett a keresztyénség számára mert ekkor ismerték el 
először a keresztyénséget a sintoizmus és a buddhizmus mellett 
Japán egyik vallásának és ez  bizonyosmértékü védelmet 
jelentett a keresztyénség számára.Másrészt azt ez a haladás 
a kormány akaratának való teljes alávetettséget jelentett a 
keresztyénségnek.Az egyesült egyház az első alkotmánya szerint 
erősen központositott egyház volt,majdnem  minden végrehajtó 
hatalom az igazgató /torisha/ közében futott össze ,az 
igazgató pedig minden cselekedében alá volt vol t  a Közoktatási 
miniszter ponton ellenőrzésének.
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Hitvallást nem alkotta k,hanem egy kátét és bizonyos hittéte
leket fogadtak el; az egyházi alkotmány 7 ik cikke szerint 
"a hagyományos japán erkölcsi Mhrál tanítás utjának hüséges 
követésével erősitsétek keresztyén  hitételeket,igy kiveszitek 
részeteket a Ja p án birodalom jövőjéből"ez a cikk" azt a félel- 

 met támasztotta némelyekban,hogy az egyház általános jellege 
inkább japán lesz,mint keresztyén .

 A Hetednapos Adventisták megtagadták az uj egyházba való
beolvadásukat és ezért szervezetüket a kormány feloszlatta.
Szentség Egyházát/Hollnes.n Church/ is gyanuba fogták, sőt 

 üldözték is tanitásuk bizonyon eszchata logiai eleme miatt, 
nevét törölték a Kyodan hoz csatlakozó egyházak listájáról.

 A Nippos Sei Kokwai japán anglikán egyháztartomány/ egy 
része,három püspökkel beleolvadt a Kyodan ba;az egyház nagyobb 
része kivül maradt.Különben minden más evangéliumi  egyház- 
 p r e s b i t e r i á n u s o k ,m e t h o d i s t á k ,baptisták, congregationalisták,baptisták
lutheránusok és más kisebb felekezetek-egyesültek az uj 
egyházba.
A háboru után ugy látszott,hogy a Kyodan szét szakad.Hitvallá- 
silag merevebb csoportok,mint a Nazarénusok egyháza azonnal 
kil éptek,ezt követte az Üdvhadsereg és Szentség Egyházának 
egy csoportja, lutheránusok abban az esetben akartak volna 
bennmaradni a Kyodan on belül,ha ez szövetségnek nyilvánitja 
magát, nem egyháznak,de ugy érezték hogy nem maradhatnak  bent 
egy  olyan egyházban, amely nem lutheránus hitvallásokra 
a l a p u l ; a m i k o r  a Kyodan hatáságai kijelentették,hogy a 
Kyodant ugy tekintik,mint egyházat ,a lutheránusok sajnálu- 

tukat kifejezve kiléptek,de kijelentették,hogy  hajlandók 
együttmunkálkodni más evangéliumi keresztyénekkel szövetségi 
A n g l i k á n

 Egyháztartomány a Kyodan kivül ,visszavonva magába 
az egyháznak azokat a gyülekezeteit ,amelyek egy ideig bent
voltak a Kyodanban.A déli baptista gyülekezetek és ez 
amerikai presbiteriánus egyház gyülekezetei ugye csak kiléptek. 
Mindazáltal,ezeknek a kilépéseknek ellenére a Kyodan együtt- 
maradt; főbb csoportok : methodisták, kongregátionalisták, 
p r esbiteriánusok,Krisztus tanitványai és a baptisták egy része 
hü maradt a Kyodan hoz;ez a legnagyobb keresztyén testület 
ma Japánban,magába foglalja a protestáns e gyháztagoknak kb. 
kétharmadát az országban/1949 december 31 i adatok szerint a 
185,964 ból 121,604 et./
1946 áprilisában tartották az egyház Általános Gyülésnek 
e l ő készitő találkozóját ezt követte 1946 októberében a  rendes
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Az előző kormány ellenőrzésének minden nyom á t  megszüntették 
é s  i g y  az egyházi adminisztráció jelentősen felszabadult,
A külső ellenörzés alól való félszabadulás olyan sulyos 
belső feszültségekre mutatott rá a megcsökkent létszámu 
K y o d a n  belül is,hogy a teljes helyreállitás időszaka 
még egyáltalán nem ért véget.
Az első i lyen feszültséget okozó kérdés a hit alap kérdése. 
i Kyodan elfogadta az Apostoli Hitvallást.De némely csoport, 
különösen a presbiteriánusok ugy látjuk,hogy egy egyháznak 
sokkal világosabban kifejtett hitvallási alappal kell birnia, 
mint e gy szövetségnek,és ezt kivánják,hogy alkossanak egy 
tágabb hitvallási nyilatkozatot. Más csoprtok azonban ,mint 
például a kongregácionolisták és Krisztus tanitványai illene 
vannak, minden formaszerü hitvallás elfogadásának. 
Másodszor itt van a decentralizáció kérdése .19oo ben a vezetőké
nek egy csoportja az egyház u jraszervezését inditványozta oly 
módon,hogy  engedjék meg az egyházon belül az egyes 
korábbi felekezeti csoportoknak az önálló exisztálást.Az 1950 
október 25-27 én tartott Általános Gyülés ezt az inditványt 
elvetette azon az alapon,hogy egy ilyen intézkedés egyházakat 
alkotna az egyházon belül és szétszakitaná az egyház egész 
szervezetét.Ezért a korábbi Presbiteriánus Egyház egy csoportja 
ujra megalakitotta a Nippon Kirisuto Kyokai -t a Japán 
Presbiteriánus Református Egyházat.Ez a csoport is nyugtalan, 
mert a missziói társaságokkal ujból felvett kapcsolat veszélyez- 
tetheti a Japán Egyház függetlenségét és gyöngitheti az önellátá 
ra való kivánságot.A Kyodan on belüli egyházaknak csak három 
százaléka az,amely igy kilépett ide azok között akik támogatják 
a szeparatista mozgalmat vannak a Jelenlegi Japán Keresztyénség 
legerősebb vezetői.Lehetséges tehát,hogy más csoportok,mivel 
ezzel vagy azzal nincsenek megelégedve,követni fogjak a 
szakadárokat.
Mindezért tehát nem vehető bizonyosra,hogy a Kyodan éppenugy 
fogja tulélni a béka viharait, mint hogy átélte a háboru zivata
rait.Lehetséges hogy ismét szétszakadozik a korábbi önálló 
részlegekre,vagy föl kell adnia az azt igényét,hogy egyház 
legyen és mint szövetség kell folytatnia m üködénét.Közelebbi 
megfigyelők ugy gondoljuk,hogy az előbb emlitett két eset közül 
egyik sem történik meg valószinüleg és a Kyodan továbbra is 
megmarad,további kiválások történhetnek,de az egység szelleme 
még mindig erős Japánban.A Kyodan már eddig is sok nehézséggel 
nézett szembe és le is győzte azokat és valoszinüleg elég 
erős ahhoz is,hogy azoknál is szembe nézzen és legyőzze ,amelyek 
most kerültek utjába.Az a hatalmas evnagélizáció ,amelyre a 
jaán egyház vállalkozott, önmagában is erős argumentum az 
e g é s z  rendtartása érdemében.
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Lásd:Richard T.Baker: Darkness of the Sun /New York-Nashville 1947/ 
The Japan Christian Y e a r  B o o k , 1 9 5 0  / Tokio 1951/

b . R h o d é z i a

I.A Londoni Missziói Társaság/kongragacionalista/ által 
formált egyházak

II.A  Livinsoniai P r e sbiteri Egyházak 
III.Copper Belt Egyesült Egyháza 

megalakitotta a
Középafrikai Egyházat Rhodéziában /  1945 /
1924 ben a bla n t y r e  presbitérium/skót egyház/ Nyasaland

déli tartományában egyesült a livingstoniai pr e s b i t ériummal
/skót egyesült szabad egyház/,amely Nyasaland északi tartományá- 

b a n  v o l t , ab b ó l , hogy megalakitsák a Közép Afrikai 
Presbiteri Egyházat. 1 9 2 0  ban a mkhomai presbiterek/Dél Afrikai 
Holland R e f o r m á t u s  Egyház/ beleolvadtak a már egyesült presbiteri 
egyházba.
1936 ban a Közép Afrikai Presbiteri Egyház n e gyedik zsinata 

 az észak Rhodéziában müködö Londoni Missziói 
Társaság kiküldötteivel,hogy örömmel fogadnak minden inditványt, 
m e l y  gyülekezeteik beolvadását célozza. Az ötödik zsinatra 
1945 ben beérkezett a londoni Missziói Társaság gyülekezeteinek 
kérvénye a beolvadására vonnatkozik,az hogy ezt a kérelmet nem
 tudták elfogadni,az a Dél afrikai Holland Refomátus Egyház 
Zsinata negativ magatartásának tulajdonitható.A Közép Afrikai 
Presbiteri Egyház kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint sajnálja 
ezt a döntést és kifejezte azt a reménységét,hogy ez nem 
rontja meg azokat az örvendetes kapcsolatokat, amelyek a 
Közép Afrikai Presbiteri Egyház h á r o m  holland frakciója,a 
Londoni Missziói Társaság és C opper Belt Egyesült Egyháza 
között fennáll"és nem akadályozza meg őket abban,hogy belépőnek 
egy olyan, unióba a Nyugat Rhodéziai Krisztus Királyságának 
elm o d i t á s á t célozza,jól lehet határozó tan elismert tény, 
hogy olyan unióba Presbiteri egyház nem résztvevője ennek az uniónak 
U g y a k k o r  a Zsinat a három rhodéziai holland frakciót 
elkülönitette, hogy azok alkossák m e g az Észak-kelet Rhodéziai 
Presbiteri Egyházat.Ez az uj presbitréium azt hivén,hogy 
felhatalmzást nyert zsinatjátó l arra,hogy belépjen a 

rhodéziai unióba,1945 december 1 én uniót hozott létre a 
londoni Missziói Társaság gyülekezeteivel és Copper Beit 
Egyesült egyházával .



Ez az esemény egy egyházilag elviselhetetlen helyzetet 
terem t e t t  ,az Észak-kelet Rhodéziai Presbiteri Egyház
egyidejüleg két egyesült egyházhoz tartozott,méghozzá
két olyanhoz ,amely egyik nem szándékozott a másikhoz csatla- 
k o z n i . A  K ö z é p  Afrikai Presbiteri Egyház állandó Zsinati
Tanácsa kijelentette ,hogy az É .k.Rhodéziai Presbiteri Egyház 
ezzel a cselekedetével levált a Közép Afrikai Presbiteri 
  Egyházról. Tárgyalás után abban egyeztek meg,hogy ez a 
 Presbiteri egyház a h h o z  a z  u n i h o z  t a r t o z z é k ,  a m e l y r e  

Rhodéziában, ezt az egyesült egyházat ott Közép Afrikai 
Egyháznak hivják és hogy a két egyház kiküldötteiből egy 
szövetségi tanácsot kell alakitani , amely törvényhozó 
h a t a l o m m a l  rendelkezik.1948 ban ennek a szövetségi 
tanácsnak a következőképen határozták meg: 
1.Feladat,hogy megtartsam a kapcsolatokat a két egyház között, 
2.Meg kell állapitania a közös érdekü ügyeket.
3.Hasonló vonalakon elősegiteni a két egyház fejlődését.
1949 októberében a franciaországi Református Egyház Párisi 
Missziójának missziónárusai társaságuk teljes beleegyezésével 
egyöntetően elhatározták, hogy  testvéri kapcsolatba
lépnek a Rhodézia Középafrikai Egyházzal,az ilyen mozgalmat 
hitből való cselekedetnek és az Urnak való engedelmességnek 
ismerve fel és az ifjú egyház lelki szükségletére adott
felekezetnek,ezeknek az ifju egyázaknak az a vágyuk,hogy 
az Egyetemes Egyházhoz tartozzanak.Hasonló egyhangu döntésre 
jutott a barotselandi e gyházak zsinata,amely a párizsi 
misszionáriusok  munkája nyomán jött létre.
Azoknak az afrikai keresztyéneknek száma,akik et ez az 
unió érint mintegy 3o,ooo.
c.Amerikai Egyesült Államok
I.Evangéliumi Egyház
II.Krisztusban Egyesült Testvérek Egyháza 

megalakitották az
  Evangéliumi Egyesült Testvérek Egyházát /1946./
A tizenkilencedik század első felében a német kivándorlók 
között végzett missziói munka és ébresztő igehirdetés eredménye 
mindkét egyház
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John Albright /eredeti nevén Alberecht/,az Evangéliumi 
Egyesület alapitója lutheránus volt eredetileg,majd 
metodista prédikátor lett 5o 1803 ban megalakitotta saját 
egyházi társaságát,amelyet eredetileg"Ujonnan formált 
Methodista Konferenciának" neveztek.1807 ben követői megvá- 
lasztották püspöknek.l816 ban vették fel az Evangéliumi 
Egyesület nevet."A tanítás erőszako l á s á b a n  való h a t a l m i  
visszaélés miatt"1891 ben szakadás törént a püspökök és 
a kerületi szuperintendensek között és ez a szaka dás 
vezetett az Egyesült Evangéliumi Egyház megalakitására: 
ez a megoszlás örvendetes módon 1922 ben megszünt és az 
egyesült egyház az Evangéliumi Egyház nevet vette fel: 
de egy kisebbség nem fogadta el ezt az egybeolvadást és 
mint Egyesült Evangélium i  Egyház szervezkedett"methodista 
az alkotmányában és arminiánus a tanitásában" ez a leszakadt 
csoport máig meg van 19oo es adatok szerint 27 ;376 taggal. 
A Krisztusban Egyesült Testvérek Egyháza//Ph.W.Otterbein 
ném et evangélista munkájából eredt,aki a Reform á t u s  Egyháznak 
lelkésze is volt 1 7 5 2  ben jutott Pennsylvaniaba részben 
Martin Boem mennonita igehirdető munkája nyomán keletkezett. 
Egyikük sem akart uj felekezetet alapitani;  1774 ben 
Otterbein elkülönült ennek a területnek többi német lelkészétől
és 1800 ban megalakult az Egyesült Testvérek Egyháza ,püspököknek
választották Otterbeint és Boehm- öt.1817 ben fogadták 
el hitvallásukat 60 tanitásukat tartalmazó könyvüket.1889 
e gy kis csoport el szakadt ettől az egyháztól az 1841 Alkotmány 
reviziójának eredményeképp és megalakitotta a Krisztusban 
Egyesült Testvérek Egyházát/Régi alkotmánya I/.Ez a csoport 
jelenleg is elszakadtan él és 1950 es adatok szerint 19,366 
tagja a. 
Fontos megjegyezni,hogy az egye n l ő  egyházak közül egyik nem 
volt kapcsolatban a testvérek Egyházává1/Dunkera/  sem a 
pl.plymouthi Testvérekkel ,sem  a cseh-morva testvérközösséggel; 
Csak egy közvetett kapcsolatuk volt a mennonita testvérekkel 
Boehmön keresztül.Mindkettő tanitásában a miniánun volt, 
erős hangsuly esett mindkettőnél a személyes megtérésre és 
a megszentelődésre.Mindkettő a Methodista Püspöki Egyház 
szervezetét követte ,püspökökkel/akiket azonban nem szentelnek 
fel/négyévenként összeülő Általános Konferenciával és 
helyi Évi Konferenciával.
Ezek a tanitás és elvbeli hasonlóságok könnyüvé tették a 
két egyháznak az egyesülést .Az uniót a pennsylvaniai Johnn- 
tovban irták alá 1946 november l6-án.Az első kisérlet az
egyesülésre már 1816 ban megtörtént az ugynevezett szociális 
konferencián.De határozott tervek nem kerültek elő csak 

az evangéliumi csoportok ujraegyesülése után /1922/
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és csak 1933 május 9 én törtent azhogy a Krisztusban 
E gyesült Testvérek Egyháza Általános Konferenciáját/Egyetemes 
 Közgyülését/ értesitették arról,hogy az Evangéliumi Egyház 
kész tárgyalásokba bocsátkozni a Krisztusban Egyesült 
Testvérek Egyházával a legteljesebb lelki és szervezeti 

  egység létrehozása érdekében.A két egyházak a  képviselői 
1933-től 1946 ig együtt dolgoztak és megalkották az unió 
teljes tervezetét ,amely három területet ölelt föl:az egyház 
tanitását,fegyelmi kérdéseit és az egyházi tevékenységeket.
Az uj egyház trinitárius és arminiánus.A fegyelemről szóló 
határozat/The Disciplina/ megengedé mindkét egyház tantételeinek 
folytatólagos használatát a későbbi egységesítést kilátásba 
helyeze : ezak mindkét részről a hagyományos methodista formulák
ból származtak és ezeken keresztül a  Anglia Egyháza 
39 tételéből az Evangéliumi Egyház megtartotta azt a hosszu 
hitcikkelyt ,amelyet John Wesley irt a keresztyén tökéletességről 
/perfekcionizmus tana/ az eredeti methodista tanffegyelem 
/Methodista Disciplina/ számára.
Az egyház szervezete /connectional/  ,a helyi
gyülekezetek nagy függetlenséget élveznek,de nem teljes 
 autonomiát,mint a kongr e g a c ionalista rendszerben a központi 
szerveknek lelki dolgokban nagy hatalmuk van/great spiritual 
autority/de kisebb alkotmányom ellenőrzés j oguk,mint az 
általában szokásos a püspöki egyházakban.Noha en n ek az 
egyháznak vannak püspököt csak négy éves időszakra választják 
őket az ujraválasztás lehetőségével és noha beiktatják őket, 
mégsem speciálisan ordi n áltak fel adatukra.A lelkészek ordinació- 
ját általában a püspökök végzik,de a püspök távollétében egy- 
évi konferencia pro tompore választott elnöke is elvégezheti. 
 Az általános Konferencia /Egyetemes Közgyülés/ négy évenként 
jön össze, világi 63 lelkész képviselők alkotják,az egyház 
munkájának felülvizsgálásán túl ez a legmagasabb jogi és 
fellebezési birósági forum is.Vannak évi és negyedévi konferen- 

ciák is.Ha valamelyik évben egy gyülekezet nem tud felmutatni 
taglétszám növekedést ,vagy az anyagiak terén deficitet 
mutat ki,ugy a gyülekezet lelkészének és világi képviselőjének 
meg kell jelenni az évi konferencia "Köteless é gmulasztási 
bizottsága" előtt és magyarázatot kell adni.
1950 ben az egyház taglétszám:717,531,legnagyobbrészt 

P ennsylvániában,Ohio ban és Illinois államban éltek.Az 
E g yesült Egyház megalakitása szakadásra nem vezetett.Az 
egyháznak kiterjedt missziói tevékenysége van tengerentul , 

 különösen a Ny.Afrikai Sierra Leoneben levő missziói állomás 
 bír jelentőség el. Ez az egyház további és szélesebb uniók 
 lehetőségét is látja különösen természetesen a metodista 
 szervekkel;de a közvetlen jövőben nincs további unió tervbevéve .
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Lásd:Raymond W .Albright:A New  United Church in Ch r i stiendom
1947 pp.l7-3o

d .I n d i a 
I.India,.Ceylon és Burma Egyháza /Anglikán/
II. A Dél Indinai Egyesült Egyháza/a brit és amerikai kongregáció

nalisták,a brit és amerikai presbiteriánusok és a Bázeli 
M isszió gyümölcse/

III. A Dél Indiai Methodista Egyház/brit Methodisták munkájából
ered ő  egyházak/

megalakitották a 
Dél Indiai Egyházat /1947/

Dél Indiában az egyház egysége felé vezető mozgalom a 
huszadik század elején kezdődött a presbiteriánusok vezetésével.
1908 ban a presbiteriánus és kongragacionalista egyházak 
egyesülése megalakitotta a Dél Indiai Egyesült Egyházat az 
az unió nagy cselekvései és szervezeti szabadságot hagyott meg 
a hét tanácsnak,amely ezt az egyházat alkotta.Az első 
világháboru alatti a Bázeli Misszió Malabari Tanácsa bekerült 
a Dél indiai Egyesült Egyházba/S.I.U.C./m int nyolcadik 
tanács az amerikai é s  brit misszionáriusok vitték a munkát 
akik a német misszionáriusok távollétében ellátták a munkát.
De ez a tanács továbbra is szoros kapcsolatot tartott fent 
a Bázeli Missziói Egyház tanácsaival, amelyek az északi kanaréz 
és marathi nyelvjárási területeken működtek.

Azok tárgyalások,amelyek a Dél Indiai Egyház megalaku- 
lását eredményezték egy másik konferenciának az erdeménye volt.

ezt lelkészek alkották,majdnem mind indiaiak, Trannebarban 
1919 májusában.Előszőr csak az India Burma és Ceylon Egyháza 
é s  a  D é l  I n d i a i  Egyház között folytaak  a tárgyalások.
A Dél Indiai Methodisták Egyháza is csatlakozott ezekhez a tárgyalá 

sokhoz 1925 ben.A  többi nem r.k.egyházi testület nem fogadta 
el meghivást.

Az unio tervezet első kiadását 1929 ben tették közzé,a  
hetedik és végleges kiadását 1942 ben /1944 ben toldásokkal ujra- 
nyomtatták/

A tárgyalásokat hamarosan e u r ópai és amerikai egyházak 
tárgyalása követte és a  kritikának és a tanácsadásnak az áradata 

állandóan folyt.Az anglikán püspökök Lambeth Konferenciája 192o 
ban és 1930 ban általános de óvatos bátoritást adott a tervezetne
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1950 ben a korábbi Dél Indiai Egyesült E g y h á z k Tamil 
Tanácsa elhatározta ,hogy b elép a Dél Indiai Egyházba.Megalkot- 
ták az uj Coimbatore i területet és ennek az egyházkerületnek 
az  püspökét, az unió születésnapjának harmadik évfordulóján 
szentelték fel.
Azok a nem püspöki egyházak, amelyek korábban kapcsolatban 
voltak a Dé l  I n d i a i  E g y h á z  e g y e s  részeivel nem láttak semmi 
nehézséget abban,hogy teljes urvacsoraközösségre lépjenek 
az uj Egyházzal.Az anglikán püspökök 1948 ban tartott 
Lomboth konferenciája részben örömmel üdvözölte az uj egyház. 
alakitását másrészt az o n b a n  eddig nem ment el,hogy az anglikán 
egyházaik és a Dél indiai Egyház közötti teljen urvacsora közösség 
tekintetében föltételeket ajánljon.lndia,Burma és Ceylon 
 Egyháza elismeri érvényesnek és szabályosnak a Dél Indiai 
Egyházban történt consecratiokat és ordinatciok at.
A Dél Indiai Egyház tárgyalásokba bocsátkozott a lutheránusokka1 

és baptistákkal az unió érdekében,eddig határozott eredm ény 
nélkül;ivalamint szoros tárgyalási kapcsolatot tart fenn a 
ceyloni, észak indiai és pakisztáni egyházi unióval.
Lásd:Lesslie Newbigin:The Reunion of th e  Church /London 1948/ 
S.C.Neill:in Towards a United Church 75-148 lapok/London 1947/

A .E.Rawlinnon/Bishop of Derby/:The Church of South India
London 195l

Prof.Bengt Sundkler előkészületben lévő munkája
e .A Filippi szig etek Köztársasága
I. A Filipi szigetek Egyesült Evangéliumi Egyháza/presbiteriánus

                        és kongregationalista/
II. A Filippi szigetek Methodista Egyháza
III. Az Evangéliumi E gyház /Egyesült Testvérek,Krisztus Tanitvá- 
nyai, F ilippi szigetek Független Methodiata Püspöki Egyháza/

megalakitotta
Krisztus Egyesült Egyházát a Filippi szigeteken /1948/
Majdnem négy évszázadon keresztül a Filippi szigetek spanyol 
ellenőrzés alatt állottak;ezalatt az idő alatt a R.K.egyház 
vert gyökeret és virágzott is.
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Jelenleg az ország lakosságának több,mint fele tartozik a 
R.K.egyházhoz. A protestantizmus csak a tienkilencedik 
század végén kezdhette el a munkáját ,amikor az ország 
amerikai uralom alá került.A protestáns terjeszkedés igen 
gyors volt és jelenleg közel egy millió protestáns él a 
szigeteken.E gy részüket a még pogány vagy mohamedán törzsökből 
nyerték,más részüket és ez a nagyobbik rész - r.k.ok közül.
A munkában részt vett az amerikai keresztyénség minden főbb 
ága,ennek eredménye az,hogy igen sokféle protestáns felekezet 
keletkezett a Filippi szigeteken.Ugyanakkor a filippi szigeteken 
élő protestantizmusra mindig jellemző volt az idegen ellenőrzés 
alól való fölszabadulás utáni erős vágyakozás,ez a nya gobb 
felekezetekben egy egész sor szakadásra vezetett és igy 
alakult mag számos filippi szigeti független e gyház.Az 
unió szükségének az érzése állandóan megvolt.Majdnem minden 
nem r.k. egyház együttműködik a Keresztyén Egyházak Filippi 
szigeteki Szövetségében. Ezeken a szigeteken ez uniós mozgalmak 
a protestantizmus egész korai történeti szakaszán már megkezdőd- 
tek.
Az első eredményes uniót a Presbiteriánus Egyház/USA/,

Kokragacionalista Egyházak és az Egyesült Testvérek Egyháza 
missziói érték el 1928 ban,amikor megalakitották a Filippi f
szigeteki Egyesült Evangéliumi Egyházat.A háboru alatt 
az egyesült testvérek kiléptek ebből az unióból,igy ez az 
unió ezután csak a presbiteriánusok  és a kongragacionalistákból 
állott.
A háboru alatt a japánok hasonló tervek alapján,melyeket 
Japánban éa Koreában alkalmaztak ,megpróáltak létrehozni egy
Szövetséget a Fillipi  szigeteken levő protestáns egyházakból.
1942 októberében tizenhárom felekezet jelentette be c satlakozását 
sok esetben azonban nem tudjuk hogy a képviselőket egyházaik 
valóban felhatalmazták e erre,1944 áprilisában kihirdették a 
Filippi szigeteki Evangéliumi Egyházak megalakulását,Amikor 
1949 ben az aoerü&l csapatok gérkeztek az uj ogyíiáz dambokr 
hullott,csupán az a kapcsolat maradt meg,amely az Egyesült 
Testvérek,Krisztus Tanitványai és a Független Methodista

Egyház között fennállt,ez a csoport me g t artotta az Evangéliumi 
Egyház nevet. Az első lépéseket az evangéllimi egyházak 
uniójáról szabad alapon 1946 januárjában tették.
1947 novemberében egy e gyházi uniós konferenciát hoztak létre és 
ezen a filippi szigeteki baptisták kiküldöttei a Krisztusban 
Egyesült Evangéliumi Egyház /spanyol: Iglesia Evangelica Unida 
de C h r i s t  F illippi szigeteki Egyesült Evangéliumi Egyház,
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az Evangéliumi Egyház és a Filippi szigeteki Methodista
Egyház/amely nem  tévesztendő össze a USA methodista  
e gyházának Filippi szigeteki területével/ vettek részt.
A  két először megnevezett egyház noha  elvileg megegyeztek 
az uniós tervekkel mégsem találta lehetségesnek ,hogy 3
testvéreikkel egyesüljön .A többiek megegyeztek,hogy 
megalakitják a Filippi szigeteki Krisztusban egyesült I
Egyházat,amely hivatalosan 1948 májusában jött létre .
E z  a z  e g yház azon a közös hiten és üzeneten a l a p u l  hogy 

Krisztus az élő lsten Fia a mi Urunk és Üdvözitőnk, 
de ezen az egységen belül,minden egyesülő egyház megőriz 
heti speciális hitörökségét.Az egyházat egy Egyetemes 
Közgyülés irányitja,amely két évenként ül össze.Püspöki,de nem 
igényli a történeti püspöki successiot mint ahogy például a 
Filippi szigeteki Független Egyház és a Filippi szigeteki
Püspöki Egyház.Négy püspöki közetet alakiottak:Észak Luzonban,
Dél Luzonban/Visayaban és Minda n o ban ;a püspököket négy évi 
szolgálatra választjákt,háromszori ujraválsztás lehetőségével.
Az Egye sült Egyház megalakulása ide jén tagjainak száma kb.
123.000 volt.
Az unió alapokmányának II cikkelye szerint az Egyesült 
Egyház hajlandó folytatni a tárgyalásait az unió érdekében 
mind azokkal akikkel jelenleg is tárgyal ,mind pedig másokkal is.
1951 novemberében a Végrehajtó Bizottság azt ajánlotta,hogy 
a püspökök számát redukálják négyről egyre és hogy ez a püspök 
legyen az Egyetemes Közgyülés elnöke,az Egyetemes Közgyülés 
Végrehajtó Bizottságának a vezetője,az e yház fő végrehajtó 
tisztviselője,hivatalos képviselő az egyház uniós törekvéseiben, 

hivatalos képviselő az egyházakközötti és szövetségi kapcsolatokba 
és tevékenységekben csakugy,mint a közéleti tevékenységekben.

f.N é  m  e  t  o  r  s  z  á  g
Huszonhét független helyi egyház /reginai churches /

megalakitotta a
németországi Evangéliumi Egyházat /1948/

/EKD.ről van szó.forditó/
A reformáció óta a protestánsok Németországban nagyszám 
helyi,tájegységi egyházban szervezkedtek mindegyik teljesen

 autonom módon és függetlenül egymástól.
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1933 ban huszonnyolc ilyen egyház volt.Kettő ezek közül 
református/kálvinista/ négy unionált /ezek számszerüleg a 
legnagyobbak/ és a többi lutheránus volt.1922 ben megalaki
tották a Német Evangéliumi Egyházak Szövetségét:de ez nem 
volt más mint a közös tárgyalás és közös cselekvés szerve és 
ez semmikképen sem csorbitotta meg az alkotó egyházak 

  autonomiáját.
1933 ban Hitler kormánya kisérletett tett,hogy létrehozzon 
egy egyesitett Német Protestáns Egyházat és ugyanennek z 
évnek julius 11 én a Német Evangéliumi Egyház alkotmányát is 
elfogadták.De sokan ugy látták,hogy keresztyén ellenenes 

  áramlatok munkálkodtak,amllyek,hogyha szabadjára engedik őket 
lehetetlenné tették volna az egyházon belül az evangélium 
melletti tiszta bizonyságtételt: létrejött a Hitvalló Egyház 

 amely tudatosan szembehelyezkedett a Német Keresztyének 
 politikai nézeteivel és célkitüzéseivei.Ennek a z  é v n ek 
 májusában 29,30,31 én a Hitvalló Zsinat /Bekenntnis-synod /
 a Német Evangéliumi Egyházak három főcsoportjának kiküldöttjei- 
vel,Barmonban összeült és megalkotta a Barmoni Nyilatkozatot,

t ö b bek között a k vetkező hires kifejezést tartalmazza:

     Jézus Krisztus,akiről a Szentirás bizonyságot tesz nekünk,
Isten erőtlen igéje,akire nékünk hallgatnunk kell,akinek 
életünkben és halálunkban engedelmeskedni tartozunk.

 A Német Evangéliumi Egyházak nagy része ezekben a sulyos 
 megpróbál tatásokkal teljes időben mélyebb egységre talált,mint 
 a reformáció óta bármikor. De még ebben az időben is voltak 
bizonyos véleménykülönbségek az eddig elért egység természetére 
vonatkozólag:voltak,akik ugy remélték,hogy ez uj közösség 
kiindulópontja lehet az egyházi életben ,amelyben a reformáció 
óta meglévő hitvallási különbségek tulhaladottaknak bizonyulnak 
mások viszont bizonyosak voltak abban,hogy noha a Hitvalló 

 Egyház az istentiszteleti élet terén és a közös munka terén 
értékes szerve az egységnek mégis mindenegyes helyi egyház 

 hitvallási meggyőződése és az ehhez való hüség meg fog 
maradni.

A következő tizenkét esztendő a küzdelemnek,elnyomásnak és 
vértanuságnak a tizenkét esztendeje volt.Amikor háborunak 
vége volt egy egyházi nagygyülést tartot tak Treysa ban,ahol 
 Wurm würtembergi püspök elnökölt,ezen a gyülésen a helyi 
egyházak vezetői,a Németországi Hitvalló Egyház testvéri 
  Tanácsának/Bruderrat/ képviselői és az egyház akció egységére 
alakult tanács/Einigungswerk/ találkoztak,hogy fölmérjék 
a jövő lehetőségeit,1945 augusztus 31 én kinevezték a Németországi 

 Evangéliumi Egyház ideiglenes Tanácsát.
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Ez a tanáén ugyan nélkülözte a ponton törvényi statust 
de mégis egy olyan szerv volt, amely által fent lekötött 
tartani az egységet a háboru utáni rendkivül nehéz időszakban. 
1947 juniusában ugyancsak Treysaban tartották a második már 
sokkal hivatalosabb nagygyülést.Ez nagygyülés egy  bizottságot 
nevezett ki azzal a feladat al,hogy alkosson egyetemes 
Rendtartást a Németországi Evangéliumi Egyház számára
Ennek a fogalmazványa 1947 novemberére el is készült.
Lényegesen kijavitották ezt az 1948 juliusában Eisenachban 
tartott nagygyülésen,végül 1948 december 3 án elfogadták és 
aláírták az összes helyi egyház képviselői kivéve a brémai 
egyházat,ez az egyház tartózkodott a résztvétéltől.
Közben létrejött az Evangélikus Lutheránus Egyházak Uniója 
Németországban szigoruan lutheránus és konfessionális alapon.
A Hitvalló Egyház háboru idején kialakult szervezete is 
életben maradt.
Az Egyetemes Rendtartás megvilágositja,hogy a Németországi 
Evangéliumi Egyház noha kevesebb mint egy egyház a szónak 
általánosan elfogadott értelmében mégis sokkal több,mint 
egyházak szövetsége. Az az egyház amely egyszer csatlakozott 
az állandó testvéri kapcsolatra szánta magát a többi egyházzal 
és nincs joga önkényesen ki lépni.Másrészről az Egyetemes 
Rendtartás nem tartalmaz teljes hitvallás; elismeri,hogy 
a történelmi hitvallások érvényben vannak azokban az egyházak
ban, amelyek Kivánnak élni velük és az E .R, nagy cselekvési 

 szabadságot biztosit az egyes részegyházaknak.
 A Németországi Evangéliumi Egyház szervei:a Zsinat,az Egyházi 
Konferencia és a Tanács.
A Zsinat loo tagból áll,a helyi egyházak zsinati tagjaiból 
választják ezeket valamint husz tagot a Tanács választ.Ez 
a legfőbb törvényhozó testülete az egyháznak és ez irányitja 
az egyház magatartását/policy általában véve.

 Az Egyházi Konferenciát a helyi egyházak irányitó szervei 
 alkotják.A Zsinat bizonyos döntései nem l e hetnek életbe 
az Egyházi Konferencia jóváhagyása nélkül.
A Tanács tizenegy tagból áll,akiket a Zsiant és az Egyházi 
Konferencia közösen vállasat .Ez az egyház végrehajtó szerve; 
az egyházi kancellárián és az egyház külügyi hivatalán keresztül 
müködik valamint rendelkezésére áll az Egyház Pénzügyi Osztálya.

Az Egyházi Rendtartás ötödik cikke az egyházi rendet,mint 
testvériességet határozza meg,amely ebben a szellemben végezheti 
feladatát.
Az Egyházi évkönyv /1945-48/ megállapitja,hogy a Németországi 
Evangéliumi Egyház közösség /fellowship/ és egység.
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Nem egyház a szó teljes érte lmében.Mégis több mint független 
egyházak szövetsége ,amely valamilyen gyakorlati cél elérésére 
tömörül.Ez olyan egyház,amelynek a létrejötte folyamatban van 
/születő egyház
A Németországi Evangéliumi Egyház E gyházak Világtanácsának 

  tagegyháza;de ökumenikus kapcsolatait saját benső feszültségei 
bonyolulttá teszik.
Ezek közül a benső feszültségek közül a legkomolyabb az,amelyet 
a Németországi Evangélikus Lutheránus Egyházak Uniója okoz, 
már csupán azzal is hogy ilyen van,ennek a N .E.L.E . U . n a k  
az alkotmánya 1948 december 31 én lépett életbe.Mostanáig 

lo németországi lutheránus egyház csatlakozott ehhez az unióhoz,
A Világtanács csak teljesértelembe vett egyházakat fogad el 
tagjaiul és mivel a Németországi Evangéliumi Egyház nem egyház 
a szó szoros értelmében ugy látszott,hogy csak az egyes 
helyi egyházak lehetnek tagegyházak.A lutheránus egyházak 
azt kivánták,hogy képviselve legyenek a németországi Evangéliumi 
Egyházon keresztül és ugyanakkor ismerjék el őket ugy,mint 
akik a a Világtanácsban speciálisan az egyházak lutheránus 
tömbjéhez tartoznak.l95o április 23 án az Evangéliumi Egyház 
Zsinata elfogadott egy olyan formulát,amelyben ez a kettős 
kivánság a lehető legnagyobb mértékbon méltánylást nyert.
Az Egyházak Világtanácsa tagegyházainak névsorában a 

 Németországi Evangéliumi Egyház is helyetfoglal de ezalatt 
a név alatt a huszonhét németországi alkotó egyház is egyenként 
is fel van sorolva.Minden egyház neve után,amely a Németországi 

 E gyesült Evangéliumi Egyházhoz tartozik a"lutheránus" szó 
is oda van irva egy lábjegyzetre való hivatkozással ,amely 
e következőképen szól:
Ez az Evangélikus Lutheránus Egyház az Egyházak Világtanácsában 
való tagságával kapcsolatban a következőket jelenti ki:
l.Az Evangélikus Lutheránus Hitvallás Egyházaként van jelen 
ez Egyházak Világtanácsában.
2.Kiküldöttei,akiket a Világtanácsba küld evangélikus lutheránusok.
3.A Németországi Evangéliumi Egyház illetékességi határain 
belül,az Egyházak Világtanácsában a Németországi Evangéliumi 
 Egyház Tanácsán keresztül van jelen.
A Németországi Szabad Egyházak továbbra is megtartják teljes 
független létüket,



noha sok esetben barátságos kapcsolatokat tartanak fenn a 
Németországi Evangéliumi E gyházzal,különösen azon a 
"Munkaközösségben"/Arbeitsgemeinchaft/ keresztül,amelyet 
1947 ben alapitottak.

Lásd:
Kirchllches Jahrbuch für die Evangelische Kirche In Deutschland

1933-1944 /Güterslch 1947/
Kirchliches Jahrbuch far die Evangelische "irche in Deutschland 

1945-48 Gütersloh 195o./
H .Hermelink:Kirche in Kampf /Tübingen und Stuttgart 1950 /
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Megvalósult teljes urvacsoraközösség

Amerikai Egyesült Államok
I.Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház 
II. Protestáns Püspöki Egyház

II.

1948
A Lengyel Nemzeti Katolikus Egyházat az USA beli lengyel 
római katolikusok szervezték 1897 ben,ugy érezték hogy 
bizonyos cselekedetei az amerikai r.k. h i e r archiának kibir
hatatlanul és jogosulatlanul fennhéjázók /felülről leközölök/ 
voltak másrészt pedig "a lengyel nép politikai cselekvéséhez 
igyekeztek ezzel utat késziteni." Ennek a mo z g a l o m nak a 
vezetőjét Frncis Hodurt 19o7ben a hollandiai Utrechtben püspökké 
szentelték,az itteni ókatolikus egyház három püspöke végezte 
a szertartást.Ettől az idöpontól kezdve a Lengyeln Nemzeti 
Katolikus Egyház teljes urvacsoraközösségben van a világ 
ókatolikus egyházaival. Az egyház négy ke r ü l e tre oszlik 
tagjainak száma mintegy 25o.ooo.1919 ben missziói munkai indult 
Lengyelországban és egy missziói kerületet is alkottak.
Lengyelország kommunista m egszállása óta a közlések bizonytalanok.
1946 b a n a Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház formaszerint is 
szentesitette az 1931 es bonni megegyezést,amely szerint 
urvacsoraközösség jött létre Anglia Egyháza és az európai 
kontinens ókatolikus egyházai között.Ennek az egyezménynek 

a határozatai a következük voltak:
l.mindegyik communio a másik katolicitását és függetlens é g é t  

és fenntartja sajátját.
2.mindegyik c o m munio beleegyezik abba,hogy a másik communio 

tagjai részesüljenek a szentségekben
3 . a z intercommunio nem kivánja egyik communiotól sem,hogy 
az elfogadja a másik valamennyi tanitását,szentség imádatát /?/ 

vagy jellegzetes liturgiai gyakorlatát,de megkivánja,hogy 
a másik is rendelk e z i k  a keresztyén hit minden lényeges 
alkotórészével.



Mióta ezt a megegyezést már a Protestáns Püspöki Egyház 
1) elfogadta az urvacsoraközösség közte és a Lengyel Nemzeti 
Egyház között automatikusan létrejött.1947 október 28 án 
a Lengyel N e m z e t i  Katolikus Egyház püspöke John Misiaszek 
résztvett a Protestáns Püspöki Egyház uj new yorki püspökének 
H.W.B. Donegannak a felszentelésén: a két egyház közötti 
urvacsoraközösség érdekében dolgozó bizottságok közös ülése
1948 január 14 én kijelentette:
Annak a reményünknek adunk kifejezést,hogy ez a korlat, 
amely megegyezik a katolikus egyház történelmi szokásaival, 
fokozott gyakorisággal folytatható lesz.
Ugyanezen az ülésszakon kifejezték a bizottságok azt a kivánsá
gukat, hogy a Lengyel Nemzeti Egyház,mint az ókatolikus 
egyházuk családjának autokoph tlo t g Ja , képvi seltethe s se randit 
az anglikán püspökök 1948 L a m b e t h  konferenciáján.Ez a 
kivánság teljesült és John Z.Jaseinski püspököt a Lanbeth 
konferencián megfigyelőként fogadták
A communiohoz járuló egyének elfogadása mindkét oldalról 
annyir a  általános szokássá vált ,hogy ez most már szabályoz 
eljárási módnak tekinthető.
lásd:Be11 Documents pp.62-3
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III.

Megvalósult Korlátozott Urvacsoraiközösség

a .India
I.A Malabari Mar To m a  Szir Egy ház 
II.India,Burmaé a Ceylon Egyháza

1936-37

 A Malabari M ar Thoma Szir Egyh á z egy reformált részlege az 
ő s i  M a l a b a r i  Szir Egyháznak,amely azt igényli,hogy S z.Tam ás 
alapitotta.A reform mozgalom az ősi egyházban az egész 
XIX sz.ben müködött;1887 ben történt a Mar Thoma Egyház 
elválása,amikor a tr a v a n c o r e  i  legfelsőbb biróságon egy 
jogi üggyel kapcsolatb an két hindu biró/akiknek a véleményé- 
 től az európai kereszty biró véleménye eltért/ az egyház 
majdnem egész tulajdonát a konzervativ pártnak itélte,amelyet 
M a r  D i o n y s i u s  vezetett.

  A Mar Thoma Egyház igényt tart arra,hogy az eredetei egyházat 
Sz.Tamás alapitotta elismeri ,hogy a nestoriánus monophysita 

nyomokat elhagyta és r.k. és anglikán hatásnak vetette alá 
magát a különböző korszakokban.  Dél Indiai Egyház 1947 es 
 m e g a l a k u l á s á i g   valóban az egyetlen teljesen autonom egyház 
volt Indiában.Jelenleg kb.2oo.ooo megkeresztelt tagja van 
 és sok irányban igen é l é n k  evangéliumi munkát fejt ki.
A szeparáció utáni nehéz időben a Mar Thoma Egyház sokat
köszönhetett az anglikán miss z i o náriusok vezetésének és segitsé
gének, hogy érsekük Abraham Mar Thoma a torontoi Wycliffe
Cellego ban végezte iskoláit/anglikán főiskola/.A két egyház 

közötti kapcsolatok Travancore-ban és Cochinban igen melegek 
és barátiak voltak ,de semmiféle egyházi megegyezéssel nem

  szabályozták ezeket.További probléma volt,hogy  sok Mar Thoma 
 keresztyén elköltözött T r a v a n c o r e b l  most olyan vidéken él, 
ahol szervezett anglikán egyház van de nincs Mar T homa egyház 

 és csak kevés a lehetösége a püspöki felügyeletre.
Az 1934 ben kijelöl bizottságok mindkét egyház részéről a 

m á s i k  tanitásáról,püspöki successiojáról és egyházi álláspontjá- 
r ól kedvezőleg nyilatk o z - t a k  és ajánlották az intercomm u n i o  
 bizonyos mértékét.



Ez az urvacsoraközösség erősen korlátozott.Az egyik egyház 
urvaesorázó tagjai fel vannak hatalmazva arra,hogy urvacsoárban 
részesüljenek a msáik egyházban abban az esetben,ha saját 
egyházának szolgálata nem érhető el ;bizonyos körülmények 
között meg van engedve az intercornmunio azok számára is,akik 
részére saját egyházaik szentségei is elérhetők.Ezt a meggyő
zért a Mar Thoma Egyház 1936 ban fogadta el és 1937 ben hirdette 
ki a kalkuttai püspök ,mint az India,Burma és Ceylon 
Egyházának érseke az egyház egyetemes tanácsának megbizásából.
Nem tisztázott dolog,hogy va jjon a megegyezés lehetővé teszi 
e az egyik egyház püspökeinek a résztvételét a másik egyház 
püspökeinek felszentelésén.;de figyelemreméltó,hogy Tranquebar 
svéd püspöke Dr.Johannes Sandegren résztvett az India ,Burma és 
Ceylon Egyháza püspök szentelésein és a Mar Thoma Egyház 
hasonló szertartásain.
Az 1948 as Lambeth Konferencia "Egyház Egysége"bizottság 
felhivta az anglikán kommunio tartományainak és más egyházaknak 
a figyelmét erre a megegyezésre és azt ajánlotta hogy 
"India ,Burma és Ceylon Egyháza és más illetékes kerületek 
érezzék saját szabadságukhoz tartozónak hogy hasonlóan 
cselekedjenek,amikor a Mar Thoma Szir Egyház hatóságainak 
a kérése  időnként megnyilvánul püspöki felügyelet
tel vagy más dologgal kapcsolatban" és hozzátette"minden 
ilyen tárgyalásnál szem előtt kell tartani azokat a kapcsolato
kat,amelyek az anglikán communio és a keleti egyházak között 
fennállanak és semmi olyant nem szabad tenni,ami hátráltatná 

 a kapcsolatok kiszélesitését."
Ez az egyezmény jelentős abból a szempontból,hogy az 
egyetlen példa a világon egy keleti és egy nyugati egyház 
közötti formális intercommuniora/India,Burma és Ceylon Egyháza 
nyugati abban az értelemben,hogy a világon mindenfelé 
megtaláható anglikán communio egyik független tartománya./          1947 ben ez a helyzet nagyrészt megváltozott mivel a
travancore i anglikán kerület a Dél Indiai Egyház egy részévé 
lett és a MarThoma Egyház és a Dél Indiai Egyház közötti 
kapcsolatok még ezideig nincsenek formálisan definiálva,
A megegyezés még áll azokra az anglikán kerületekre,amelyek 
a Dél indiai Egyházon kivül vannak.
Bell Documents 57-9 o.
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b. F ilippi szigetek Köztársasága
I.A Filippi szigeteki független Egyház
II.A USA protestáns Püspöki Egyháza

1948

A  Filippi szigeteki Független Egyház 19o2 ben született m e g  
röviddel ezután,hogy a USA a szigeteket birtokba vette,ez 
az egyházalakulás egyrészt annak az eredménye,hogy nem 

voltak megelégedve a r.k.hierarchia viselkedésével,másrészt 
 a bennszülött filipino elemek ugy érezték,hogy sem kezdeményezé
süket sem függetlenségüket az egyházban nem szorgalmazzák.
A Független Egyház továbbra is meg kivánta tartani kapcsolatát 

 más egyházakkal és különösképen is megtartotta a szabályos 
püspöki successiot.Mivel nem volt saját püspökük az egyház 
vezetői segitségért fordultak más egyházakhoz beleértve az 

 ókatolikus egyházat is ,de sehonnan nem kaptak támogatást.
  Amikor nyilvánvaló lett,hogy a megszokott consecratiot nem 

végezhetik el tizenkét lelkész kézrátevéssel végezte el a 
szertartást ,igy lett Fr.Aglipay eddigi vezetőjük püspök 
/gyakran az ő neve után ismeretes ez az egyház Aglipay 
 egyház néven/ igy ő lett a legfelsőbb püspök és ő szentelte fel 
 a többi püspököt.Az egyetlen vallásos test let ,amely 
segitséget nyujtott a F ü g g e tlen Egyháznak az Amerikai 

  Unitárius egyház volt /a Filippi szigetek akkori k o r m ányzója 
  W.H.Taft is ennek az egyháznak a tagja volt/ ennek 
következtében a Független Egyház egy időre erős unitárius 
befolyás alá került.
1940 ban ennek az egyháznak 18 püspöke volt és tagjainak 
számát másfél millára becsülte/mivel az egyháznak ekkor 
nem álltak rendelkezésére pontos statisztikai adatok ez inkább 
csak becslés,mint pontos szám/.Jelentős számu pap j a és néhány 

 püspöke is kiképzését és ordinációját is a r.k. egyházban 
 nyerte.Vannak ,akik a római ritust használják istentiszteleteiken 
mások a Protestáns Püspöki Egyház szertartás könyvét,megint 
m ások saját maguk által fogalmazott ritusokat,1946 ban a 
Független Egyház a Protestáns Püspöki Egyházat azzal a 

  kéréssel kereste meg ,hogy ez az egyház szentelje fel szabályosan
 néhány püspökét,de kijelentették hogy ez semmiképen nem  

akar szerves érzés uniót jelenteni a  két egyház között.A Filippi 
  szigetek missziói kerületének amerikai püspökét hatalmazták 
fel arra,hogy tárgyalásokat folytasson.Az amerikai egyház 

  különösen abban a tekintetben kért biztositékok, hogy a 
Független Egyház tanitása nem unitárius.Mivel elégséges 

  biztositékot nyertek a Protestáns Püspöki Egyház Püspökeinek 
  Háza hozzájárult ahhoz a javaslathoz,hogy a Független Egyház 
főpüspökét és két mást püspökét szabályos püspöki ordinációban 
részesitsék.



  A felszentelést 1948 április 7 én a F ilpii szigetek püspöke 
 végezte a püspök helyettes ás Honolulu püspökének segédletével, 
Az ujonnan felszentelt püspökök sorrendben felszentelte 
a többieket és igy ezek is ordináltak papokat,ezekután 
anglikán és ókatolikus szempontból tekintve az egész Független 
Egyház szabályos és érv nyes papi renddel rendelkezik. Megállapo 
 jött létre atekintetben,hogy a Független Egyház papjelöltjei 
kiképzésük t a Manilában levő Püspöki Theologiai Szemináriumba! 
nyerik.

   Nehézséget okozott a független Egyháznak az a kisebbség, 
amely nem volt hajlandó elfogadni a lelkészi kar ilyenmódon 

  való szabályozásának a tervét...
    ég kell jegyezni,hogy az egyedüli felelőség  ezt a 

cselekedetet illet őleg a Püspökök Házán volt /l/.Az 
ang likán közösség egyetlen más része sem volt kapcsolatban 
az amerikai egyház cselekedetével és egyetlen nás anglikán 
egyháztartoraány sem tett kijelentéseket a a F ilippi szigetek 
Független Egyházával való kapcsolat tekintetében.

/ 1 / L ambeth Konferencia 1948. 62 o. lásd még a 63. at is:"
Minden lépést, amely nem anglikán egyházukkal való unio 
felé vezet nagy felelőséggel kell megtenni és más anglikán 
közösséghez tartozó egyházzal való tárgyalás után, amint azt a 
helyzet megköveteli.Az ilyen konzultációk normális testülete 
és helye a Limbeth Konferencia”
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Folyamatban lévő tárgyalások szerves unió 
létrehozásáig

l.Egy felekezeten belül

a .A u s z t r á l i a
1.Ausztráliai Egyesült Eva ngélikus Lutheránus Egyház 
II.Ausz tráliai Evangélikus Lutheránus Egyház

a jelenlegi tárgyalások az oltár és szószék 
közösségért folynak, k é s ő b b  valószinüleg a 

szerves unióért
A nagyszámu kivándorló érkezésével az ausztráliai lutheránus 
egy s é g  kérdése sulyoson nehezedik az ausztráliai lutheránusokra 
a kivándorlók nagy része menekült,ezeknek jelentős hányada 
lutheránus.Ugy számitjak,hogy mig a jelenlegi ausztráliai 
lakosságnak kevesebb mint 1 % lutheránus csak ,addig az 
ujonanjötteknek nem kevesebb,mint c s a k  lutheránus eredetü , 

 /ezek Ausztrália állandó lakósainak jönnek/ Az ujonanjöttek 
szétszélednek az egész kontinensen;mindnyájukkal törődni még
egy egyesült egyháznak is nehéz feladat lenne,de egy megosztott 
egyháznak szinte lehetetlen.
Mégis az egység problémájához nem mnit adminisztrativ  
megegyezés gyakorlati kérdéséhez közeledtek,hanem komolyan 
megkisérelték ,hogy sulyos theologlai különbségeket hidaljanak 
át az Ausztráliai Egyesült Evangélik us Lutheránus Egyház 
erősen liberális theologiája és a Missouri csoport nagyon 
m e r e v  confessi onális lutheránus állás pontja között.
Néhány éve folynak a tárgyalások a zsinatok között az uniora 
vonatkozólag minden kerületben közös lelkészi konferenciák 
részt v é t e l é v e l , n a g y  haladást jelent ezeknek az egyházak- 
nak az élétében,hiszen ezek az egyházak anélkül éltek egy 
századon keresztül,hogy bármiben is együttmüködtek volna. 
1952 januárjában azt közölték,hogy a közös zsinati bizottságok 
által előterjesztett eschatologlai kérdésekről szóló tételeken 
egy kivételével megegyeztek,ez az egy tétel az Antikrisztusról 
szóló tétel;
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e z t  f ontos kérdést jelenleg félretették ,hogy helyet
adjanak e g y  m é g  s o k k a l  
fontosabb kérdés mmegvitatásának: a Szentirás inspiráltságának a kérdése ez.
Remélik,hogy nemsokára m egyegyezésre jutnak ,olyan megegyezésre 
melyben  mindkét fél igazságot nyer anélkül bármelyiknek 
is fel kellene áldoznia meggyőződését.Ha idáig eljutnak,úgy 
nyitva áll az ut az oltár és szószék közösség előtt.Közben 
az ausztráliai lutheránus énekeskönyvnek a reviziója is folyik 

ebben is megnyilvánul mindkét egyház közös vállalkozása.
Az 1933 as népszámlálás az ausztráliai lutheránusok számát 
60,751 nek mondja.

b .F o r m  o z a
I.Anglia Presbiteriánus Egyháznak Miss z i ója
II.A Kanadai Presbiteriánus Egyház Missziója

társainak a
Formozai Presbiteriánus Egyház 

megalakitásáról

1951 márciusában tartották meg a Presbiteriánus Egyház első 
Egyetemes Közgyülésést északi/kanadai misszió/ és déli 

/angol misszió delegátusokkal.Remélik ,hogy ez volt a 
döntő lépés teljesen egyesitett egyház megalakitása felé 
Az egyházak között nincsenek döntő tanitásbeli vagy szervezeti 
k ülönbségek,jelentős különbség van azonban a keresztyén 
ethos terén,az északiak általában sokkal konzervativatabbak,mint 
a déliek.A déli misssió számbelileg kétszer olyan nagy,mint
az északi és nagyfoku pénzügyi függetlenséggel rendelkezik.

  Mindkét misszió nagy uj felelősséggel és lehetősséggel 
áll szemben és jelenleg az érvek az egység érdekében 
igen erősek. c.Amerikai Egyesült Államok

I.Az Amerikai Lutheránus Egyház
II.Az Északamerikai Evangélikus Lutheránus Augustana Zsinat 

  III.Az Amerikai Evangélikus Lutheránus Egyház
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IV .A Lutheránus Szabad Egyház
V .  Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház

tárgyal a szerves unio létrehozásáról.

Ez az öt egyház 193o óta az Amerikai Lutheránus Konferenciában 
együtt dolgozik.Az hogy ezek az egyházak eredetileg külön 
szervezkedtek inkább a faji és nyelvi különbségeknek volt 
köszönheti - mintsem valamilyen tanitásbeli vagy gyakorlati 
eltérésnek.
Az Amerikai Lutheránus Egyház főleg német eredetü .Három 
korábban független zsinat egybeolvadásából alakult 193o ban- 
a három zsinat:Az Ohio i és más államokbeli Evangélikus 
Lutheránus Egyesült Zsinat,az Iowa i és más államokbeli 
Evangélikus Lutheránus Zsinat és a Buffalói Lutheránus Zsinat 
volt.Központjuk Chicago ban volt,195o es adatok szerint 
714,556 a taglétszámuk 
Az Augustana Evangélikus Lutheránus Egyház a nagy svéd kivándorlás 
gyümölcse, amely 1840 ben kezdődött meg.1860 ban megalaki- 
tották az Északamerikai Skandináv Augustana Zsinatot; 1894 ben 
a cimből törölték a "Skandináv"  szót,1949 ben 439,231 tagja volt, 
Az Evangélikus Lutheránus Egyház 1917 ben alakult,neve ekkor: 
Amerikai Norvég Lutheránus Egyház,három egyháztest olvadt 
egybe:az Egyesült Norvég Egyházba Norvég Zsinat és a Hauge Zsinat. 
Jelenlegi nevét 1946 ban vette fel.Az egyház uj tagfelvételei 
/anyásodás?Angliederung/ kellőképen magyarázhatók alakulásának 
történelm éből .Fő erői MINNeapolisban vannak. 193o es adatok szerint 
tagjainak száma 813,837.
A Lutheránus Szabad Egyház is norvég eredetü,1897 ben alakult, 
az gyesült Norvég Egyházon belüli vitat kozások eredményeképen. 
1950 ben 59,86o tagja volt.
Az Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház/nem keverendő össze 
az Amerlkai Egyesült Lutheránus Egyházzal/ 1896 ben alakult, 
a Dán Evangélikus Lutheránus Egyház Szövetség és az Észak- 
amerikai Dán Evangélikus Lutheránus Egyház összeolvadásából.
195o es taglétszám:46,442 .
Néhány éve folynak a tárgyalások az egyesülés létrehozására.
Az öt egyház hivatalos közös bizottsága 1952 márciusában 

közleményt adott ki .Ez a nyilatkozat megállapitja,hogy 
megtapasztalták a közösséget az Amerikai Lutheránus Konferenciában 
és más módon is és ez arra vezette az egyházakat,hogy higyjék, 
hogy lényegbevágó egység/essential unity/ van köözttük.A 
keresztyén tanitás főbb pontjaira nézve megállapodás jöhetett 
létre.
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A külön élő egyházakban természetesen különböző hagyományok 
és életmód fejlődtek ki; ez érinti elsősorban a liturgiát,
egyik egyház liturgia i formái gazdagabbak,mint a másiké; 
továbbá a Szentirás magyarázását,egyik egyház konzervativabb 
ezen téren ,mint a másik;gyakorlati kérdésekat,mint pl. 
az alkohol használatának kérdése,szórakozás formái stb. 
ezekben egyik egyház sokkal szigorubb és merevebb hagyományt 
követ,mint a másik;ez utóbbival kapcsolatban a nyilatkozat 

megjegyzi,hogy abból,hogy valaki számára Isten kegyelmének 
m e gtapasztalása bizonyos dolgoktól való tartózkodást jelent, 
abból nem szabd törvényt csinálni,amellyel mások életét 
szabályozni lehetne.
A közlemény nem tartalmaz sem alkotmány vázlatot sem pontos 
terveket az unióra nézve,Ezt a nyilatkozatot az öt egyház 
irányitó szerveinek el kell fogadniuk az 1952 es év folyamán. 
Ha kedvezően fogadják és engedélyt adnak további lépések 
megtételére az unio irányában,ugy a bizottság folytatni fogja a 
munkáját és miután a szervezeti problémákat megvitatták 
készitenek egy alkotmány vázlatot és további terveket az
egybeolvadásra.
A tárgyalásokon résztv evő négy egyház már le is adta szavazatát 
Junius 5 én az Evangélikus Lutheránus Egyház egyhangulag 
egybeolvadási tervek mellett foglalt állást.
Junius 10 és 15 között az Augustana Zsinat elvetette az ötös 
egybeolvadási tervet és amellett szavazott,hogy hivjanak 
meg minden más lutheránus egyházszervezetet a további 
tárgyalásokban való résztvételre alutheránus egység érdekében 
és ezeken a tárgyalá sokon sort kerithetnének az ökumenikus 
kapcsolatok kérdésére is.
/Ez a meghivas tizenhat lutheránus egyházszervezetet érintene 
amelyeknek összttglétszáma a hat millió lutheránust is megha
ladná/
 Junius 11 és 15 között a Lutheránus Szabad Egyház 383 szava
zattal 12 ellenében elfogadta a nyilatkozatot és beleegyezett
a további a további tárgyalások folytatásába ,annélkül,hogy 
a Lutheránus Szabad Egyházat határozottan átadna a szerves unió 
céljának.
Junius 17 és 23 között az Egyesült Evangélikus Lutheránus
Egyház egyhangulag az ötös egybeolvadás mellett szavazott.
Az Amerikai Lutheránus Egyház októberben szavaz.
Valószinülek látszik,hogyha az amerikai Lutheránus Egyház 
szavazata kedvező lesz,ugy a négy egyház tovább fog tárgyalni 
a négyes egybeolvadás érdekében,annélkül,hogy megakadályozná 
a további lehetséges lépéseket az Augustana Zsinat inditványa 
vonalán.
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d.Amerikai Egyesült Államok 
I.Egyesült E v angélikus Lutheránus Egyház / U .E .L.C./ 
II.A Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház/ U.L.C. /

a beolvadás érd ekében
  A két egyház közül az előbbit 1896 bán alakítottuk a 
Dán Egyházszövetség és az Északamerikai Dán Egyház egybeolva- 
dásából.Kb.5o,ooo tagja van,az utóbbit az Általános Tanácsból,
az Általános Zsinatból és a Déli Egyesitett Zsinatból hozták 
létre 1918 ban,ez a le gnagyobb lutheránus egyházszervezet 
Afrikában valamivel több,mint két millió taggal.Harminchárom 

  alkotó zsinata megtartotta jórészt helyi függetlenségét.
A U.E.L.C. idén szavazást tart gyülekezeteiben a U.L.C. vel 
való egyesülés kérédésében.Lehetséges ,hogy a döntést már 

  augusztusban kimondják.Amen n y ib e n  döntés kedvező,annyiban 
a UELC egy csaknem független / quasi independent/zsinatává 
válnék a ULC nek.

e.Amerikai Egyesült Államok
I.A UilA Presbiterié-mi gyhúsa 
II.A 03 Fresblterlánus Egyháza
III. Északamerikai Egyesült Presbiteriánus Egyház

tárgyal a szerves unio értekében
 A presbiteriánizmus az Egyesült Államokban ugyszólván a 
letelepülés /colonisation/ első napjaitól kezdve m egtalálható.
Az első Egyetemes Zsinat 1729 ben ült össze és elfogadta a

Westminster Hitvallást a Nagy és Kis Kátéval a hit mértékéül.
A presbiteriánus egyház későbbi történet igen bonyolultan 
számos szakadás és ujraegyesülés miatt,egyrészt állandó 
osztódásra való hajlam mutatkozott meg másrészt ezt ellensulyozta 
az a szakadatlan törekvés,hogy Krisztus népének egységét 
fenntartsák vagy ujralétrehozzák.A Cumherlandi presbitérium 
elszakadása a lelkészek tanulmányi minősitésének kérdése miatt 
1806 ban történt.De a legsulyosabb szakadás a presbiterianizmusban 
csakugy,mint a methodizmusban a rabszolgakérés miatt történt.
1865 ben nagyszám presbiterium északi testvéreiktől elszakadva 
 megalakitották az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházát.



csatlakozott ehhez az egyházhoz / közülük egy 8o.oo
egyháztagból álló kisebbség megmaradt továbbra is külön/
1920 ban az Amerikái Welshi Kálvinista Methodist Egyház 
ugyancsak csatlakozott ehhez az egyházhoz.
Az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyháza 1950 ben 
 678.2o06 tagot számlált a déli államokban/. 16 déli állam-ban/ 
 1882 ben helyreálltak a baráti kapcsolatok a két egyház 
 kölcsönös szervezetileg és adminisztráció tekintetében megm aradt 
 a teljes szeparáció,a további években mégcsak növekedett a 
 kölcsönös megértés és együttmunkálk odás.
 Az Egyesült Pre sbiteriánus Egyházat 1858 ban formálták 
Pittsburghben az Társult Presbiteri Egyház és a Társult 

  Református Presbiteri Egyház fuziójának eredményeképpen.
 1925 ben kiadtak egy 44 hitccikkelyből álló hitvallást,amelyben 
 vallják a verbális inspiratio tanát de bizonyos tekintetben 
 a hagyományos kálvini tanitást módositották.195o ben 213,810 
 tagot számlált ez az egyház.
 191o óta nem kevesebb,mint négy komoly kisérlet t örtént: 
 az amerikai presbiterianizmus e g y e s i t é s é r e  vonatkozólag.
 Ezek közül a legfontosabb az volt,amelyben öt presbiteriánus és 
 református egyházszervezet vett részt,1929 re elkészült a 
 tervezet,az Egyesült Államok presbiteriánus egyházának 
 Egyetemes Közgyülése 1931 ben elvetette ezt a tervezetet és 
 később a többi egyházszervezetet sem fogadta el.
 1952 márciusában az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus 
 Egyházának kiküldöttei,az Egyesült Államok Presbiteriánus 
 Egyházának képviselői is az egyesült Presbiteriánus Egyház 
 delegátusai összeültek Cincinatti ban,hogy egy  unio tervezetet 
 dolgozzanak ki .Az unio tervezetet én az Egyesült Egyházi alkotmá- 
 nyának fogalmazványát megküldik az illetékes egyházi hatóságoknak 
 az 1953 as év folvamán.Ugy válik ,hogy a terv elfogadásának 
  lehetősége nagy.Azt inditványozták,hogy a közbeeső időben is 
  az egyházak evangéliumi és szeretet szolgálatának programját 
  hangolják egybe és tegyenek meg minden lehető lépést arra,hogy 
  az egyes egyházak tagjai megismerkedhessenek a többiek 
 istentiszteleti életével és szokásaival.Noha mindhárom egyház 
  a Wesminister Hitvallás alapján áll általánosságban,mégis
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/ Figyelem!Itt két érdékelt egyház neve csaknem teljesen azonos 
 csak az"Amerikai" szó a többlet az egyiknél,tehát az egyik 
az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus Egyháza,ez az északi 
 és nagyobb egyházszervezet a másik az Egyesült Államok 
Presbiteriánus Egyháza,angolul az első The Presbiterian Chuch 
in the USA, másik The Presbiteriem Church in the US.

  A stewardship szót megfelelő magyarszó hijján szeretetszolgálat- 
 nak forditják,érzésem szerint a három közül egyik sem fejezi ki 
 is forditják,érzésem szerint három közül egyik sem fejezi ki  a teljes angol értelmet. Mindkét jegyzet a forditóé./

1869 ben a Kentucky Zsinat,1874 ben a Missouri Zsinat
egyesült ezzel az egyházzal.  Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus Egyháza a legnagyobb presbiteriánus egyházszervezet az Egyesült Államokban 195o es 

adatok szerint 2,318.615 tagja van az Egyesült Államok presbiteriánusainak összlétszáma 3,426,378.Ez az egyház komoly lépésekről tud beszámolni a keresztyén unio terén. 
1 9 0 6  a Cumberlandi Presbiteriánus Egyházak nagy többsége



nHi ls mindegyik különbözei nődön módosította a hagyományos 
kálvinista tanitás merevségét és mindegyik máshová helyezte 
a hangsulyt a presbiteriánus ölet sodrán belül.A delegátusok 
Cineinatti ban arra jöttek rá,hogy a különbségek a felekezeteken 
belül is legalább olyan nagyon ,mint a felekezetek között.
Ugylátszik, hogy az unió akadályai mind a theologia,mind 
a theologián kivüli területen megtalálhatók.
1952 májusában az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus 
Egyházának 164 ik egyetemes közgyülése az egyházak közötti 
kapcsolatok fenntartására alkotott bizottságát felhatalmazta , 
hogy nyujtson be a következő  Egyetemes közgyülésen egy unio 
tervezetet,ez a másik kőt presblterlánus egyházzal való 
unio terv készülőben van.Az Egyetemes Közgyülés az Egyesült 
Alllamok Xresbitorlónus E vházátől a következő testvéri 
üzenetet kapta:"Elismerjük,hogy részünkről 1861 ben én az 
ezt követő esztendőkben olyan szavak bántották el,amelyek 
nem méltók sem Jézus Urunkhoz sem szolgáihoz.Ebben a tekintetben 
ti kértetek bocsánatot,ni megbocsátunk nektek és alázatosan 
kérünk Benneteket bocsássátok meg nekünk mindazt,amit akár 
közgyülésünk akár népünk ellenetek tett én amely nem volt méltó 
a mi drága Urunkhoz és Benneteket megsebezett,testvéreink 
az Urban bocsássatok meg !"

f. Dél Afrikai Unio
I.A Sv éd M isszio Egyháza
II.A Norvég Misszio
III. A Berlini Misszió
IV.Az Amerikai Evangélikus Lutheránus Egyház Missziója

/Schreuder misszió/
V.Hermannsburgi Misszió
Ezek által a missziók által alapiott gyülekezetek tárgyalnak 
arról,hogy megalakitják az
Afrikai Lutheránus Egyházat Dél Afrikában

Mindezek a missziók lutheránusok,csak a Berlini Misszió nem 
kizárólag az.De jelentős különbségek vannak hangsuly és 
felfogás tekintetében,ezeknek misszióknak egy része 
theologiailag konzervativabb,mint a többi,némelyik sokkal 
merevebben lutheránus a hitvallásában,mint a többi és egyik 
másik tovább ment jóval a független afrikai egyház fejlődésében, 
mint a többi.
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Noha a svéd egyház püspöki egyház mégis a missziója 
Dél Afrikában 1949 ig nem volt püspöki,ekkor szentelte 
fel az első dél afrikai püspököt a svéd püspök a dél 
afrikai anglikán egyháztartomány püspökeinek segédletével,
A délafrikai anglikán egyháztatomány formálisan is elismerte 
ezt szabályos ordinációnak /püspökszentelésnek/ és anglikán 
szempontból minden lelkész ordinációját érvényesnek ismerte 
el,akit a svéd püspök ordinált,vagy akiket,mivel eddig püspökileg 
nem voltak ordinálva most püspökileg is ordinált.Ez az aktus 
a svéd egyház misszióját közelebbi kapcsolatba hozta a délafrikai 
Anglikán egyháztartománnyal,annélkül hogy ez gyengitette volna 
a többi délafrikai lutheránus egyházzal való kapcsolatát.
Hosszu idő óta az öt misszió együttmunkálkodik a Dél Afrikai 
Együttmunkálkodó Lutheránus Missziók néven.Nagy lépést sikerült 
elérni 1949 ben,amikor az a testület megalakitotta a 
Véleményező Zsinatot;az Együttmunkálkodó Lutheránus Missziók 
 Végrehajtó Bizottsága kizárólag európaiakból áll;a Véleményező 
Zsinatba mindegyik m i s s zió két missziónáritust és két afrikai 
lelkészt küld.A Zsinat előtt van az Afrikai Lutheránus 
Egyház alkotmányának a fogalmazványa és jelenleg két kérdéssel 
foglalkozin:az egyesült egyház vezetőségének a kérdésével, 
másrészt pedig az egyház és misszió közti kapcsolat kérdésével.
Az egyesült afrikai egyház megalakitására történő munkálatokat 
elvileg minden misszi elfogadta már 1945 ben; de a folyama t  
lassu és eddig még nem határoztak meg dátumot,amikor 
az egyesült egyház létrejönne.
Az öt misszió keresztyéneinek a száma együttesen mintegy 
25o,ooo.A Dél Afrikai Unioban élő lutheránusok száma 1949 bon, 
b eleértve az európaiakat és más misszióhoz tartozókat 391,639 
volt.

2.Külön hitvallásu egyházak között

a.C e y l o n /Lanka/
I.India,Burma , P a k i stan és Ceylon Egyháza/ colomboi és

kurunagalai kerületek/
II.A Ceyloni Methodista Egyház
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  III.A Ceyloni baptista Egyház
IV.A Ceyloni Presbiteriánus Egyházak
V.Dél India Egyházának Jaffnai Kerülete
Ceylon szigetének egész területét érintik ezek a tárgyalások. 
A cexloni keresztyének száma több,mint fél millió,de nagy 
részük római katholikus.A tárgyaló egyházak taglétszáma 
a loo.ooo alatt van.
Ceylon közvetlenül érdekelve volt a dél indiai unios tárgya- 
1 ásokban.Colombo anglikán kerülete képvisletette magát a 
dél indiai egyházi unio közös bizottságában.A kerület i 
tanácsot megszavaztatták a tervezet kérdésében és a tanács 
amellett szavazott,hogy a négy dél indiai kerület lépjen be 
Dél India Egyházába. Az északceyloni Jaffna egy nagy amerikai 
missziói társaság területe volt/American Board of Commissioners 
for Foreign Missions;az ezen a területen élő kongregacionalisták 
alkotják a Dél Indiai Egyesült Egyház nyolc tanácsának az 
egyikét:és amikor Dél India Egyháza létrejött ez a tanács lett 
az uj egyház Jaffnai kerülete.Az anglikánok ezen a területen 
természetesen megmaradtak az India Burma és Ceylon E gyházának 
colomboi kerületében.
Az első lépést az unio felé az egyházak vezetőinek a konferenciája 
tette Ceylonban,ezt a konferenciát 1954 augusztusában tartották . 
Kandy ban a Trinity College ban.194o februárjában a Methodista 
 Egyház Ceyloni Egyháztartományi Zsinata tárgyalásra hivta meg 
a Ceyloni Nemzeti Keresztyén Tanács többi tagegyházát/.a fent 
közölt lista egyházait/.Ugy volt ,hogy ennek az ívnek a 
novemberében közös bizottságot alakítanak és mivel a meghivást 
a tárgyalás alapjául elfogadták az egyházak 1941 novemberében 
egy hivatalos Tárgyalási Bizottságot alkottak meg. 1947 novemberé
ben közzétették a Ceyloni Egyházi Unio Tervezetének azt a 
részét,amely a Hit és Egyházszervezettel foglalkozik:ezt az 
egyházak birálatának a fényében  átnézték és a többi 
szükséges résszel együtt 1949 julius 8 án publikálták a 
Ceyloni Egyházi Unió Tervezete néven.Ezt a tervezetet kiadták 
az egyházaknak tanulmányozásra,javitásra és esetleges birálatra.
A tervezet nagy vonalakban követi a Dél Indiai Egyházi Unió 
tervezetét,ebből sok paragrafust szószerint is átvették.Bizonyos 
pontokon azonban a Ceyloni Tervezet különbözik a A Dél Indiai 
Tervezetttől
l.A baptistáknak a tárgyalásokon való résztvétele szükségessé 
tette a keresztséggel kapcsolatos intézkedéseket.
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Az erre vonatkozó főbb cikkek a következők:
A Lankai /Ceylon/ Egyház mind a gyermekkeresztséget/figyelemre 
méltó a kifejezés "sponsored baptism in infancy"/,mind a 
felnőttkeresztséget/believer's baptism /  elfogadja alternativ 
gyakorlatként.Ahola szülők nem akarják gyermekeiket (gyermekkereszt- 
ségben részesiteni ott felajánló istentiszteletre/dedication 
service/kell elhozni gyermekeiket.Mind azok ,aki gyermek kerszt- 
ségben részesültek,mid pedig azok akik felnőtt keresztségb e n  
vettek részt a konfirmáció utján vállnak a Lankai Egyház 
urvacsorázó tagjaivá.
A konfirmáció végzése a püspök számára van fenntartva a 
gyakorlat egységes fo rmájának érdekében,másrészt ez a pastoralis 
szolgálat gyakorlásának olyan eszköze a püspök számára, 
kerületének minde tagját érinti.
2.A tervezet ajánl egy módszert az egész papság egységesitésére 
az uj egyház születésnapjára:
Az unio érvénybelépésének napján a Lankai Egyház szabályosan 
megválasztott püspökei közül mindazok,akik még nem részesültek 
püspöki felszentelésben/episcopal consecration/ három 
szabályosan felszentelt püspök által szenteltessenek fel, 
ha lehetséges ezek püspökök Ceylonon k ivülről jöjjenek az 
egész egyesülő egyház számára elfogadható,különböző hagyományokat 
képviseljenek.Közvetlen ezután mindazok akiket a Lankai Egyház 
püspökeiül válsztottak meg és szabályosan felszenteltek 
további megbizatást nyernek szolgálatukra vonatkozólag,ez t a 
   megbizást külön erre a célra az egész egyesülő 
egyházból válsztott lelkészek végzik imádság és kézrátevés 
kiséretében....
Miután a Lankai Egyház püspökeit megválasztották,felszentelték 
és hivatalukba beiktatták mindegyik püspöknek kell -imádsággal 
és kézrátevéssel- a Lankai Egyház presbitériumába fogadnia
kerületéhez tartozó valamennyi lelkészét,akik a Lankai 

Egyházban presbiterek kivánnak lenni és asját egyházukban viselt 
áldásuknál fogva választhatók is erre......mindezzel az
egyháznak az a célja,hogy folytassa,gyakorolja és megbecsülje 
az ősi egyház háromféle "ministerium"át a püspök,presbiter és 
diakonus szolgálatát.
Az anglikán püspökök 194 8 as Lambeth konferenciája a következő 
határozatot adta ki ezzel a Tervezettel kapcsolatban:
A Konferencia mély érdeklődéssel vette tudomásul a Ceyloni 
Egyházi Unio inditványozott tervezetét és ugy tekinti,mint 
amely a világ különböző részein létrejött ilyenfajta tervezetek 
között a legigéretesebbek közé tartozik
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és egyuttal kifejezi azt a reménységet ,hogy a tervezett 
uniot Isten segitségével a maga idején létre lehet majd hozni 
/egyben beleegyezik India ,Burma és Ceylon egyházának résztvételébe

b.India és Pakisztán

I.India Pakisztán,Burma és Ceylon Egyháza
II.Az Indiai ás Pakisztáni Baptista Missziói Társasággal 

kapcsolatos Egyházak
III.A Methodista Egyház /Brit és ausztráliai konferenciák/
IV. Dél Ázsiai Methodista Egyház/az USA Method ista Egyházával

kapcsolatosan/
V.Az  Észak Indiai Egyesült Egyház/főleg presbiteriánus és

kongregacionalista/ a
következő egyházak és missziók egyesülése révén létre jött 
egyház ez:
Az Amerikai Evangéliumi és Református Egyház Missziója 
AzAmerikai Marathi Misszió 
Az Amerikai Prsbiteriánus Misszió
Skócia Egyházának Missziója 
Ir Presbiteriánus Misszió 
Londoni Missziói Társaság

A Canterbury püspök kijelölt egy  theologusokból állő 
bizottságot,hogy foglalkozzék a tervezettel anglikán szempontból 
ez a bizottság 1951 ben a fentebbi nyilatkozattal egyetértve 
 az Egyház Egysége, nevetviselő Lambeth bizottság  véleményével 
megegyezően kijelentette hogy "a Ceyloni tervezet sokatigérő 
ás rendkivüli figyelemre tarthat számot”
A tervezet jelentős ellenállására talált egy ceyloni angol 
katolikus csoport részéről,másrészt azok kritizálták meg,akik 
az Egyház Egysége nevet viselő Lambeth bizottság véleményét 
osztják arra vonatkozólag,hogy
további tanulmányozásra van szükség ezen a téren theolog u sok 
részéről mielőtt döntést hoznak a "helyettes ordinatio” 
fogalmára alapitott tervekkel kapcsolatban,csak igy  lehet majd 
megnyugtató megoldásra jutni.
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Nagypur Missziói Társaság 
Uj Zéland Presbiteriánus Misszió 
A Kanadai Misszió Egyesült Egyháza 
A Welshi Presbiteriánus Misszió

/Megjegyezendő,hogy az Egyesült Presbiteriánus Egyház 
Punjab Zsinata nem tagja az Észak Indiai Egyesült Egyháznak 
és nem is vesz részt ezeken a tárgyalásakon;ugyancsak sem 
az észak indiai,sem a pakisztáni lutheránus egyház nem 
kapcsolódott bele ebbe a keresztyén egység mozgalomba/

Az Észak Indiai és Pakisztáni Egyházi Unio Tervezet, mely 
1951 márciusában látott napvilágot hosszu egyesülési folyamat 
gyümölcse .Az Észak indiai Egyesült Egvház 1924 ben jött létre;
Az észak indiai anglikán egyházkerületek erő sen érdekelve 
voltak a Dél Indiai Egyház megalakulásában; a methodistákat 
erősen megmozgatta az,hogy mindenfelé a világon a methodista 
uniós tárgyalások eredményesen végződtek.A Kerek-asztal 
Konferencia első ülése 1929 április lo -11 én volt;a második 
amelyen az anglikán egyházak hivatalosan előszőr képviseltették 
magukat és amelyen a Barátok Társaságának képviselői is 
résztvettek 193o nov.l8 tól nov 2o ig tartott .A Kerek-asztal 
konferencia ezen az ülésén kijelölt egy állandó bizottságot? 
ez a testület elkészitette azt a tárgyalási alapot,amelyet a 
harmadik kerek-asztal konferencia 1937 ben el is fogadott és 
átnézett formában 1939 ben ki is adott.óraikor a tárgyalások 
bizonyos elvek tisztázásához értek,egyes testületek,nevezetesen 
a Barátok Társasága,kilépett.
Ezalatt az idő alatt más tárgyalások is folytak az Észak 
Indiai Egyesült Egyház, a Dél Ázsiai Methodista Egyház és 
a baptisták között,Mivel az anglikánok nem vettek részt 
ezeken a tárgyalásokon és történelmi püspökség kérdése nem 
vetődött fel ugy látszott,hogy ezek a tárgyalások gyorsabban 
jutnak eredményre,mint a Kerek-asztal konferencia tárgyalásai. 
1940 ben egy unió tervezetet bocsátottak ki,1942 ben ugyanezt 
megjavitott formában adták ki,de ezután a dátum után ez 
a tervezet eltünta szem elől.
A Kerek-asztal Konferencia a negyed ik ülést 1941 ben julius 31 én 
és aug .1én tartotta,ezen inditványozták először,hogy a 
methodista és anglikán püspökségek az egységesités érdekében 
közös kézrátevéssel,imádsággal és és olyan formula elmondásával 
legyenek felavatva,amely nem hagy helyet további kételkedésnek 
és aggálynak.A lelkészi szolgálat egységesitésének ezt a 
m ószerét az 1947 augusztusában tartott konferencia formálisan 
elfogadta.
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 Eddig noha az egyházak hivatalosan képviseltették magukat 
 a konferencián semmilyen döntést nem hoztak ;de az összes 
 akkor részt vett egyház elfogadta a Trágyalási Alapot/nem 
unió alap még !/és ez lehetővé tette,hogy megalakitsák a 
 Tárgya lási Bizottságot.Ez a Bizottság 1951 március 27 től 
30 ig ülésezett ;ennek a bizot tságnak a feladata. és joga, 
hogy az unio tervezetet eljuttassa az egyházakhoz.
Ezekben a tárgyaláspokban érdekelt terület: És z a k  India és 
Pakisztán,valamint Dél Indiának azok a részei,ahol a 
 Dél Ázsiai Methodista Egyház is m üködik a Dél India Egyháza 
mellett. Észak India és Pakisztán Egyháza ha majd megala k u l  
majd több mint egy millió megkeresztelt taggal fog rendelkezni 
/mindjárt a megtanulásnál/
Fővonásukban a terv szorosan követi a dél indiai egyházi unió 
tervezetét,melyből helyenként egész paragrafusokat vesz át 
szószerint,de sok ponton érezhető rajta a ceyloni tevezet
hatása is.Azonban jelentősen rövidebb mindkettőnél,sok fontos 

 kérdést szándékosan nyitva hagy,vagy azért ,hogy az egyházak 
 vitassák meg ezeket előbb,vagy azért,hogy majd az egyesült 
egyház maga oldja majd meg ezeket a kérdéseket Szentlélek 
vezetésével:ilyen kérdés például az egyesült egyház neve,

  arra vonatkozólag semmiféle ajánlatot nem hoz a tervezet.
 nem ajánl pontos módszert a két meglévő püspökség egységesitsére
 vonatkozólag.
A hitelvi nyilatkozat kifejezetten trinitárius és a D é l

 Indiai tervezet korábbi kiadásaiban foglaltak vonalán halad.
Mivel a baptisták is részt vesznek a tárgyalásokban,mind a 
gyer m ekkeresztséget,mind a felnőtt keresztséget elfogadják  
és megengedik,mint ahogy a Ceyloni Tervezetben is láthatjuk
Az egyház lelkészi szolgálata/ministry/ hármast püspökök,papok  
és diakónusok szolgálata a történelmi püspökség folytonosságát 
 mind kezdetben,mind pedig később érvényben tartják és ezt 
 ugy értelmezik,mint fentebb ki fejtették,hogy nem fogadják e1 
 a történelmi püspökség valamely részletekbemenő magyarázatát és 
 ezt nem is követelik meg a  lelkészektől vagy a gyülekezeti 
tagoktól.

  Mint a Ceyloni Tervezetben,ugy tervezik ,hogy az unió 
 születésnapján a különböző egyházak lelkészeit a következő 
 módon - "egységesitik":kölcsönös kézrátevéssel,imádsággal
  és "ujr a m egbizással". A  következő formulát ajánlják:
"Mivei Te már az. . . . . . . . E gyházban elhivattál és felszentel-

 tettél Isten Egyházának a szolgálatára,moat az egyesült egyházon 
  belül hivatsz el Isten Egyházának a szolgálatára:

- 54 -



nyerj Istentől erőt és a Szent Lélektől kegyelmet Isten 
szolgálatának a további gyakorlására a presbiteri hivatalban 
/értsd itt papi,forditó/;egy szélesebb és hatásosabb szolgálatban 
vedd a felhatalmazást arra,hogy hirdesd Isten igéjét,töltsd be a 
békéltetés szolgálatát,szolgáltasd ki a szentségeket azokban 
 gyülekezetekben ahová téged ezután meghivnak,vagy szabályosan 

   kineveznek. És lásd meg ,hogy mindezt Isten 
Munkatársaival testvéri közösségben végezd,akiket Isten ebben 
ez egyesült egyházban néked adott.

 A tervezett egyesült egyház más egyházakkal való kapcsolatára 
vonotkozólag a Terv igy intézkedik -
 az egyesült egyház fel akarja venni a teljes urvacsoraközösséget 
és testvéri közösséget Dél India Egyházával és azon igyekszik, 
hogy egy még teljesebb unió jöhessen létre India és Pakisztán
valamennyi egyháza között ,melyben minden egyháznak minden 
része ismét összekerülhetne.
Ugyancsak kijelenti,hogy
az egyesülő egyház reméli ,hogy azok a különböző egyházak, 
melyekből a részeit alkotó egyházak származnak,hajlandóak 
lesznek teljes urvacsoraközösségbe lépni az egyesült egyházzal.
Az Unió Tervet Észak India,Pakisztán és más területek egyházainak 
vezető szervei számra bocsátották ki.A tárgyaló egyházak 
autonomok,de bizonyos esetekben ez az autonomia módosul a 
nyugati"küldő" egyházak kormányzó testületeivel való kapcsolat 
miatt.A legtöbb kormányzó testület csak három-négy évenként 
ülésezik;ezért nem valószinü,hogy az Unio Terv ügyében végső 
döntéseket lehet elérni 1955 vagy legkorábban 1954 előtt,még akkor 
is,ha az Unio Terv minden egyházban elfogadásra talál.

0. I r á n
I. Az Iráni Püspöki Egyház /anglikán /
II. Az Iráni Evangéliumi Egyház /presbiteriánus/

munkálkodik az
I r á n      E  g  y h  á z a 

létrehozásán.
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1927 óta a tárgyalások többé kevésbbé a Dél Indiai Tervezet 
alapján haladtak és 1942 ben kibocsátották az Irán Egyháza 
tervezett alkotmányát.
A ceyloni és Északindiai tervezetekhez hasonlóan az iráni 
tervezet is a lelkészi kar és szolgálat/ministry/ egységesi
téséről egy ünnepélyes megbizó aktus keretében gondoskodik 
az unió indulásakor,amely aktusnak a célját a tervezet igy 
 magyarázza:
Ez a megbízás semmiképun sem jelenti az ordinácio megismétlését, 
hanem inkább arra való alkalom, hogy kihangsulyozódjék a 
lelkészi szolgálatra való felhatalmazás kiterjesztése,mindazokkal
kapcsolatban ,akik az unióban résztvesznek.
Az inditvány ,az ősi püspöki hagyományt őrző egyházak szokásától
eltérőleg,azt javasolja,hogy a püspököket csak tiz évre
válassszák,de az ujraválaszthatóság jognak fenntartásával. i
A szentségekre és más ritusokra vonatkozó szakasz megszövegezése 
inkább negativ,mint pozitiv/nem zárja ki pl.az a lehetőséget, 
hogy a konfirmáció ritusát ne hivják és ne tekintsék szentségnek/
Az anglikán püspökök 1948 as Lambeth Konferenciája ugyan nem 
akarta kedvét szegni az iráni tárgyalásoknak,de nagyon óvatosan 
nyilatkozott és megjegyezte,hogy "az indítványok további 
tisztázásra és /ha szükséges/ javitásra szorulnak”
Mivel a nem római katolikus egyházakhoz tartozó keresztyének 
száma Iránban igen kicsi/kevesebb ,mint lo.ooo/,ugy érezték, 
hogy veszélyes lenne Iránban négy egyházkerületet alkotni 
és ezért az alkotmánya szerint az unió után,mint egy egészen 
autonóm és önálló egyháztarto m á n y  lenne.
1942 óta aa unio iránti vágy ugy látszik,mintha meglanyhult 
volna,különösen az Iráni Evangéliumi Egyházban.Az egyetlen 
lépés,amelyet azóta tettek az Iráni Egyházi Tanács megalakitása 
volt,melynek tagjai a Püspöki Egyház és az Evangéliumi Egyház. 
Ennek a tanácsnak az egyik célja a szabályzata szerint az, 
hogy munkálkodjék az egyesült egyház létrejötte érdekében.
Az unió szükségességét nem vesztették el szem elől,de a 
tanács megalakulása óta figyelmét inkább pillanatnyi gyakorlati 
kérédekre fordította mint a terv további fejlesztésére.
Lásd.Bell,Documents 233-243 o.
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I.Londoni Missziói Társaság
II. Párisi Evangéliumi Misszió Társaság
III.A Barátok Külföldi Missziói Egyesülete

munkálkodik
az Észak Madagaszkári Egyesült Egyház megalakitásán.
A Londoni Missziói Társaság első misszionáriusainak megérkezésé
vel kezdődött a missziói munka Madagaszkárban 1818 ban.Nagy 
eredmények kisérték a keresztyén munkát ezen a szigeten és 
jelenleg a sziget mintegy öt milliónyi lakóssógából közel 
egy millió azoknak a száma,akik ehhez,vagy ahhoz a nem római 
katolikus egyházhoz tartoznak.E zenkivül kb. 9oo,ooo római 
katolikus keresztyén is él a szigeten.Amint már máshol emlitettük 
Dél Madagaszkár főleg lutheránus terület.A három megnevezett 

misszió Madagaszkár északi részét osztja meg maga között,a 
 Párisi Misszió főleg a partvidéken a másik két misszió a 
sziget bennsejében müködik.Van Madagaszkáron egy anglikán 
kerület is ,de ez nem vesz részt a fentemlitett tárgyalásokban. 
A három uniora törekvő missziónak együttesen mintegy 500-600,000 
tagja van.

A bennszülött egyházak függetlenülési folyamata sokkal 
kisebb mérvü Madagászkárban,mint más missziói területeken 
és a szóbanforgó tárgyalásokat is a missziói társaságok 
kezdeményezték,1949 julisában három vezető találkozott Londonban 
és elhatározták,hogy egy bizottságot kell majd kinevezni,amely 
az érdekelt egyházak három-három  misszionáriusából áll.
Ez a bizottság 1900 januárjában ült összefűz unió iránti óhaj 
annyira nyilvánvaló volt,hogy ekkor eldöntötték ,hogy meghivják 
a Malagasy egyházakat együttmunkálkodá sra.Mindhárom egyházból 
két-két vezetőt a Malagasy Missziói Társ Ságból pedig három 
vezetőt hívtak be a bizottságba,amely igy Közös Bizottsággá lett é 
első ülését 195o októberében tartotta.Megegyeztek,hogy minden 
határozatnak egyhangunak kell lenni.
A Bizottság a maga munkáját az egyházszervezet tanulmányozásával 
kezdte,nem azért hogy kikerüljön mélyebb hitbeli kérdéseket, 
hanem abból a meggyőződésből,hogy az egyesült egyháznak magának 
a feladata kell hogy legyen saját hitvallásának a megfogalmazása. 

  Az egyházszervezet területén sok kérdést kellett megoldani, 
mivel Londoni Missziói Társaság jobbára kongregacionalista 

  a Párisi Misszió presbiteriánus

d . M a d a g a s z k á r
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e.N i g é r i a

I.A Nyugat Afrikai Egyházratomány /Anglikán, Lagos és Niger
kerületek/

II.A Biafrai Presbiteriánus Egyház
III. A Methodista Egyház/Kelet Nigéria/
IV. A methodista Egyház /Nyugat Algéria/

azon munkálkodik, hogy megalakitsák a Nigériai Egyesült Egyházat.
 Nigéria a trópusi Nyugat Afrikában fekszik,területe 335,ooo 
négyzetmérföld ,lakásainak száma mintegy 25,ooo,ooo,amelyből
töb,mint egy millió nem római katolikus keresztyén.

Jegyzet. /1/A Bar átok / quakerek,forditó/ eredetileg a 
londoni Missziói Társaság meghivására jöttek a szigetre,hogy 
nevelési és szociális munkában segédkezzenek.Később egy 

területi szakadás történt és a Ba rá toknak kellett gondoskodniuk
szentségei egyházakról melyeknek ordinált lelkészsége és 
szentségei vannak.A  Barátok elvállalták ezt - a munkát, 

 annélkül,hogy szervezetükön valamit is változtattak 
volna

- 58 -
é s  a  B a r á t o k n a k  is megvan a maga sajátos szervezeti
formája szabályos lelkészség és szentségek nélkül egy nem- 
k eresztyén környezetben élő kisebbségi egyház viszonyaival 
m ó d ositva.A bizottság azt jelentette,hogy egyhangu m egegyezés 
jö t t  létre olyan fontos kérdésekben,mint a lelkipásztori
szolgálat természete és a feltételek,melyek között azt gyakorolni 
kell,a lelkészek kinevezése,az egyház urvacsorázó tagjainak 

kell kötelességei /1/ és a k a t e c h u m e n á t u s  egyház szervezetére 
n é z v e  a bizottság azt inditványozta ,hogy legyenek helyi egyházak, 
tájegységi zsinatok és Egye t e m e s  Zsinat,ez az utóbbi 
kilenc bizottságon keresztül müködjék,melyek az egyházi élet 
Különböző területeire vannak figyelemmel.A bizottság nem 
tekinti feladatának,hogy az egyesült egyház számára liturgiát 

 készitsen,mivel ez majd a megalakuló egyháznak magának fog 
az első feladatai közé tartozni,de kijelöltök egy liturgiai 
 bizottságot ,amely előkészitő tanilmányokat folytat.A bizottság 
 teljes határozottsággal ugy érzi,hogy Isten Maga az,aki jelenleg 
 egyházait egymással való egyesülésre hivja fel.
 A munka még folytatódni fog,de a bizottságnak az ajánlatait 
 m i n d  egyházi és missziói hatóságnak,mind pedig európai 
 missziói társaságoknak el kell fogadniuk,mielőtt az egyesült 
 egyház megalakulhatna.



Noha a nigériai egység érzése és a nemzeti öntudat érzése 
j e l e n l e g  erős a valóságban ez az egység azóta van meg, 
amióta az egész terület brit ellenőrzés alá került a 
X X . s z . e l e j é n  ország lelki története a természetes földrajzi 
m egoszlás szerint folyt,ez a tagozódás a követkéző:Kelet 
beleértve a Niger deltáját az uralkodó nyelv itt az ibo,Nyugat 
ehhez tartoznak a nagy városok:Lagos,Ibadan, Abeokuta,az 
uralkodó nyelv itt a yoruba és Észak,ahol a mohamedán befolyás 
igen erős,főnyelv itt a hausa.Nigériában az uniós törekvések 
története egészen a legutóbbi időkig a keleti mozgalmak története 
volt.1919 ben született az első inditvány a Kelet Nigériai Egyesült 
Egyház felállitására.A közös ügyek megvitatására az anglikánok, 
presbiteriánusok,methodisták,és a Q u a  Misszió megalakitották 
a  Kelet Nigériai Evangéliumi Uniot .Az 1931 es ülésen az 
afrikai delegátusok a követlező nyilatkozatot adták ki:
Mi,afrikai delegátusok...bünbánattál nézzük a közöttünk 
meglévő szakadásokat és ugy látjuk hogy gyengeségeinkből 
erednek ezek,egyuttal erősen szorgalmazzuk,hogy az egyházak 
között unio jöhessen létre.
1933 bon egy albizottságot alakitottak,hogy fogalmazza meg az 
egyházi unio tervezetét.Sokszori ujrafogalmazás után 1947 ben 
tették közzé ezt a tervezetet az "Unió Inditványozott Tervezete"

 néven,magábafoglalta az unió alapfogalmazványát és az egyesültegy
ház tervezett alkotmányát, a Nigériai Keresztyén Tanács 
Keleti Területü Egységbizottsága készitette el ezt a tervet.

Az együttmunkálkodó egyházak a következők voltak:az anglikán 
 egyház/Niger kerülete/a presbiteriánus egyház/Biafra Egyháza, 
régebben a Skót Misszió Egyháza/ és a methodista egy és 

 keleti részleg/.Ez a tervezet erősen a Dél Indiai Tervezet 
vonalán halad,sok helyen szószerint átvesz részeket,természe
tesen figyelembe veszi a speciális nigériai viszonyokat,különösen
 egyház házassági törvényéről szóló fejezetben.

A nigériai egység állandóan növekvő érzése kifejezésre jutott 
abban is hogy a Nigériai Keresztyén Tanácsban minden fontosabb 
nem római katolikus egyház résztvesz,ez a tény annak a 
felismeréséhez vezetett, hogy egy csak Kelet Nigériát magába foglaló 
unio terv nem elégséges és erős a kivánság,hogy dolgozzanak 
ki egy hasonló tervezetet,amely egész Nigériával foglalkozik, 
Ennek eredményeképpen a Keresztyén Tanács 1944 ben egy határozatot 
bocsátott ki.Ésszerint a határozat szerint tartották meg az 
Egyház Egysége"konferenciát 1947 julius 11 én és 12 én a 
következő egyházak kiküldötteinek résztvételével:
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a.szivlelje meg a theologusok által adott tanácsokat.
b.más tervezeteknek az intézkedéseit és fejlődését 

kisérje figyelemmel,mint pl.a ceyloni tervezet.
c. tartsa szem el bármely más egyesült egyház jövőbeni 

kapcsolatát az egész anglikán közösséggel
Az Egyház Egysége Közös Bizottság 195o április l5-2 0  
ig tartott ülésén terveket készitettek a munka további 
folytatására és a bizottság a feladatát igy határozta meg:
el kell készitenie egy komplett Uniós Alapot a nigériai 
anglikán,methodista és presbiteriánus egyház számára.
További komplikáció lépett fel 1951 áprilisában,amikor 
megalakitották a Nyugat Afrikai Anglikán E gyháztartományt 
amelynek a Niger i és Lagos i anglikán kerületek is
tagjaivá lettek/Sierra Leone -,Accra -,és Gambiával együtt/. 
Soha ezeken a többi területeken is megvan az érdeklődés az 
egyházi unio iránt formális tervek és inditványok még nem 
alakultak ki.A nigériai haladás szükségszerüen összefügg 
ezeken a többi területeken elért haladással.A nigériai 
tárgyalófelek tudnak arról,hogy jelenlegi feladatuk az,hogy 
utat készitsenek egy Nyugat Afrikai Egyesült Egyház számára.

A z  anglikán egyház /Kelet,Nyugat és Észak/a methodista 
egyház/keleti és nyugati kerületek/,Biafra Presbiteriánus 
E gyháza /Skót Misszió Egyháza/,Qua Iboe Misszió, a 
 Szudáni Egyesült Misszió
a következő határozatott adták ki:
1. Meg kell alakitani a Közös Uniós Konferenciát a legfelsőbb 
 intézkedési joggal és a közös munkában résztvevő e g y h á z r -  
vezeteknek meg kell bizniuk ezt a konferenciát egy Unio

 Alap és egy Alkotmány megfogalmazásával és szétküldésével.
 2.Ez a közös Unios Konferencia nincsen alárendelve a Nigériai 
  Keresztyén Tanácsnak;de aKeresztyén Tanácsot,a keleti és
nyugati tarományi bizottságokkal együtt,tudósitani kell minden 
elért eredményről.

  AZ 1948 as Lambeth Konferencia"őszinte hálaadással" emlékezik 
meg a nigériai uniós törekvések haladásáról és az Uniós 
 Bizottság figyelmébe ajánlja a következőket:
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 A Nyugati Afrikai Egyháztartomány minden kerülete brit
területen van. Egy valódi Nyugat Afrikai .Egyesült Egyháznak
 magábakellene foglalnia azokat az egyházakat is ,amelyek 
libéria független köztársaság területén vannak,és a Szenegáltól 
Kamerunig terjedő francia területek egyházait is.Amit ez 
 a távlat mutat jelenleg aligha vihető keresztül Nyugat Afrikában, 
 pedig különben a "Nyugat Afrikai" jelző félrevezető

f.P a k  i s  z  t  á  n
I.India,Pakisztán,Burma és Ceylon Egyháza/Lahorei és Karachii

kerületek/
II.Dél Ázsiai Methodista E gyház
III.Észak Indiai Methodista Egyház/Lahorei és Szialkoti Tanácsok/
IV .Egyesült Presbiteriánus Egyház
V.A Társult Református Presbiteri Egyház
tárgyal a szerves unió elérése érdekében
Az 1947 es politikai szétválása Indiának és Pakisztánnak 
sulyos következményekkel járt az egyház életéra. A kapcsolatok 
fenntartása a két ország között nehézzé vált;a kétféle 
pénz végnélküli financiális HKkéxsiswrkedDCHknzxttx komplikációit 
okozott.A Nemzeti Keresztyén Tanács 19őo novemberi ülésén 
elhatározták ,hogy felállitanak egy külön Nyugat Pakistáni 
Keresztyén Tanácsot.Ez a tanács az első ülésén egy Egyházi 
Uniós Tanácsot jelölt ki.E z a bizottság meghivta valamenny i  
nyugat pakisztáni egyházat-a fent felsoroltakat-hogy jelöljenek 
öt delegátust az egyházi Uniós Tárgyaló Bizottságba,amelynek 
az a feladata, hogy dolgozzék azokon az okmány okon, amelyeket 
a; szak Indiai Tárgyaló Bizottság előkészitett;olyan módositá
sokat kell belevonni ezekbe,amelyek kivánatosnak látszanak 
e speciális pakisztáni szempontból5továbbá feladata ennek a 
bizottságnak ,hogy a Pakisztáni Egyesült Egyház utját egyengesse.

g.Amerikai Egyesült Államok 
I.Kongragacionalista Keresztyén Egyházak
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II.Evangéliumi és Református Egyház
tárgyal Krisztus Egyesült Egyházának megalakitásáért.
Mindkét egyház,mely a tárgyalásokban résztvesz egy egy 
korábbi és eredményes egybeolvadás eredményeképpen jött létre.
Az Evangéliumi és Református Egyház 1934 junius 36 án alakult 
E g y e s ült Államok Református egyházának és az Észak Amerikai 
Evangéliumi Zsinatnak az összeolvadásából,nz előbbi eredete 
1725 ig nyulik vissza,az utóbbinak a története kb.184o ben 
 kezdődött.Mindkét egyház főleg a pennsylvaniai német kivándorol
tak között erősödött meg , ezek az emberek németországi 
és hollandiai kálvinista és unionált egyházi hagyományokkal 
 rendelkeztek lutheránus elemekkel vegyitve.Hagyományuk és 
egyházszervezeti formájuk nagyrészt azonos volt,mindkettő 

 presbiteriánus jellegü volt.
 A Református Egyház éveken keresztül különös érdeklődést 
 tanúsított az egyházi unió kérédőse iránt.195o®s adatok 
 szerlnt 738,361 tagja veit ennek az egyháznak.
A kongregációnál!sta egyházak csaknem az első települések 
ideje óta megtalálhatók Amerikában és legerősebb központjaik 
 mindig Ke’, ilnglandban volt ik.”gy ideig a kongra gucionalista 
 egyházakon belül erős tendencia mutatkozott az unitáriánlzmus 
 irányában de Ibáo bon az unitárius egyházak teljesen független 
 egyházzá váltak.A Kongragacionalista egyházak mindig élenjártak 
 a keresztyének közötti cooperéciós mozgalmakban és állhatatosan 
 kivették részüket az unióért való munkából.1984 ben az
 Észak Amerikai Evangéliumi Protestáns Egyház közösségre lépett 
 a kongragacionalis ta Egyházakkal.
A keresztyén kapcsolat a tennessee-i és kentucky-i ábr nagy 
 ébredéstől kezdve alakult ki.A Keresztyén Egyházak első 
 Egyetemes Konferenciája 1819 ben ült össze .Ezeknek az 
 egyházaknak a szervezete szigoruan a kongragacionalista 
példát követte,sok függetlenséget h a ltak meg valamennyi 
helyi egyháznak.
1931 ben a US Kongra cionalista Egyházainak Nemzeti Tanács 

 és a Keresztyén Egyházak Egyetemes Konventje egyesült és 
megalakította a Kongregációnálista Keresztyén Egyházak 

 Egyetemes Tanácsát, és ugyanekkor az állomokon,kerületeken 
 és helyi egyházakon belül is hoztak létre egyezményeket,amint 
ez szükséges volt.l95o es adatok szerint az egyesült egyháznak 

 a taglétszáma l,8o4,769 volt.
 1942 ben a két egyesült egyház tárgyalásokba bocsátkozott 
egymással az szerves unio létrehozásának érdekében.
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Az unio tervezetének első kiadása 1943 márciusában jelent 
meg,maj egy sor revizió után végleges formájában 1947 
januárjában adták ki.A név,amelyet választottak:Krisztus 
Egyesült Egyháza,kifejezi azt a reménységet,hogy rövidesen 
egy nagyobb egyesült egyház jön létre ennek az egyháznak és 
más egyházszervezeteknek a további uniója révén.
Az Unió Alapja sok kérdést szándékosan megoldatlanul hagyott, 
melyeknek a megoldása az egyesült egyháznak magának lesz a 
 feladata.Rövid trinitárius jellegü hit nyilatkozat után 
az Alap lefekteti az egyház szervezetének fő elveit,ebben 
a helyi egyház függetlensége és szabadsága mint"Krisztus 
Egyesült Egyháza szervezetének alapja" van biztositva,de ezt 
az Egyetemes Zsinat  felügyelete módositja ,ennekaz 
Egyetemes Zsinatnak az a feladata,hogy végezze az egyház 
általános munkáját és hordozza az egyház külmissziói felelőségét, 
valamint felelőséggel kell viseltetni a belmisszió munkája, 
a nevelés és más egyházi tevékenységek iránt.Nem határoztak 
meg pontos módszert a lelkészek hivására és kinevezésére 
vonatkozólag,de ajánlatokat tettek az egész egyház és az '
illetékes lelkész és gyülekezet véleményének az összehangolására.
Amikor az Unió Alapjá -t kibocsátották,ugy remélték,hogy 

az egyházak a szükséges szavazatokat még 1948 közepe előtt 
leadják és igy az unió 1948 koraőszén létre jöhet.Az Evangéliumi 
és Református Egyház Egyetemes Zsinata nagy többséggel 
fogadta el az Unió Alapját az 1947 julius 9-16 ig tartott 
ülésén;miután a helyi zsinatoknak több,mint két-harmada is 
elfogadta az lapot, az Evangéliumi és Református Egyház 
kijeiontte,hogy teljes egészében az Unió Tervezet mellett van,
A Kongragacionalista Keresztyén Egyházak Egyetemes Tanácsának 
1948 juniusában tartott ülésén közölték,hogy a szövetségek, 
konferenciák,egyházak és egyháztagok nagyrésze a terv mellett 
foglalt állástjde mivel jelentős ellenzéki kisebbség is volt, 
ugy határoztak,hogy bizonyos magyarázatokat kell fűzni az 
Alaphoz és igy kell a helyi egyházak elé további szavazásra 
bocsátani.Az egyházak kedvező szavazata 72 .2 % ra nőtt.Mivel 
igy állt a helyzet az Egyetemes Tanács 1949 február 5 én 
kijelentette,hogy az Unió Alapját a Magyarázatokkal elégséges 
szavazattal fogadták el ahhoz,hogy az az unio létrehozását 
biztositsa.
 Röviddel ezután az ellenzék müködésbe lépett a brooklyni 
Cadman Kongragacionalista Társaság és a  Cadman Egyház 
követelték mind a maguk részéről,mind a hasonló véleményü 
Konragacionalista Keresztyén Egyházak nevében,hogy
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vigyék az ügyet világi biróság elé és áttervezett unió ellen
nyilvános itéletet én rendeletet kértek.Az idézését 1949 
husvér hétfőjén kézbesitették az ügyet  New/ York állhat 
legfelsőbb birósága 1 949 november 14-től 193o Január 24 ig 
 hallgatta ki az irásbeli itéletet 195o február 3o án tették 

közzé. A hosszu itéletnek a főbb pontjai következők voltak:
 a Kongragacionalista Keresztyén Egyházak Egyetemes Tanácsa 
nem léphet unioba az Evangéliumi és Református Egyház Egyetemen 
Zsinatával; a z Egyetemes Tanács nem léphet unioba semmilyen 
a z  keresztyén egyházszervezettel;
az Egyetemes Tanács nem változtathatja ugy meg az alkotmányát, 
hogy az lehetővé tegye az uniót más keresztyén egyházszerve- 
zetekkel.
Ez az esemény a tárgyalásosatok azonnal véget vetett.Az 
Evangéliumi és Református Egyház noha meghivták,hogy bocsájtkozzék 
tárgyalásokba a Presbiteriánus Egyházzal egy esetleges unió 
érdekében,a következőket jelentette ki:"mi már igéretet tettünk 
a Konragaci o n a l i sta Keresztyén Egyházaknak és azért mert 
nekik jelenleg nehézségik vannak,min nem szándékozunk igéretünk 
visszavonni."
Az ügyet megfellebbezték és igy egy felsőbb bir ósá gi fórum elé 
került,a tárgyalás 1952 elején kezdődött meg,A fellebbezési 
biróság négy szavazattal egy ellenében elvetette az alacsonyabb 
foku biróság itéletét /és a felperesre háritotta a költségeket/. 
 A  biróság egyben kijelentte ,hogy ehhez hasonló peres ü g y ekben 
egyház vagy tanitásbeli kérdésekkel csak annyiban lehet fbglalkozni 
amennyiben azok a felek polgári vagy tulajdonjogát érintik.

A fellebbezésnek és az ellenfellebbezésnek még két további 
 lehetősége van ;ugy tudják,hogy az ellenzék további fellebbezéssel 
akar élni New York állam legmagasabb birósági fórumánál,mely 

után ha szükséges az ügyet a többség még felterjeszthet i 
az Egyesült Államok legfelsőbb birósagához.Jelenleg nyitva áll 
az ut az unio felé történő lépések megtételére:hogy ezek a lépések 
 mik legyenek azt a Kongragacionalista Egyházak Egyetemes 
Tanácsa 1952 juniusi ülésén dönti majd el.



Amerikai Egyesült Államok

I.Amerikai Baptista A d vent 
II.Krisztus Tanitványai

Az Északi Baptista Konventet 19o7 ben alakitott, melynek 
feladata az volt,hogy az Egyesült Államok északi részében élő 
baptista egyházak közös munkájának vezető szerve legyen. 
Mivel ezt a földrajzi meghatározást nem tartották meg szigoruan 

/ a  
k o

nventhez tartozó egyházakat a negyvennyolc állam közül

harminchétben meg lehetett találni/ a nevet megváltoztatták 
1950 ben Amerikai Baptista Konventre ,ez a változtatás azonban 
nem nagyon tetszett a sokkal nagyobb és tehologiailag konzerva- 
tivabb Déli Baptista Konventnek.Az Am erikai Baptista Konventnek 
1950 ben 1,561,073 tagja volt.
Krisztus Tanitványai első nemzeti gyülésüket 1849 ben tartották. 

Ennek az egyháznak az a célja,hogy visszaállitsa az 
ősi ujtestámentum keresztyénség hitét és életgyekorlatát és 
v alamennyi keresztyén közötti union munkálkodjék.l950 ben 
en ek ez egyháznak 1,767,964 tagja volt,és egyike a 
legrohamosabban növekvő egyházszervezeteknek az Egyesült 
Államokban.
Hitben és egyházi alkotmány terén a  két egyház nagyon hasonló .
Mindkettő erősen ragaszkodik a helyi egyházak autonomiájához. Mindkettő elveti az urvacsora szentség jellegét,mint ahogy 

azt az inkább katolikus tradicióju egyházakban értik.Mindkettős 
a felnőtt keresztséget gyakorolja ,amely a hitnek nyilvános 
megvallásán alapul, és alámeritéssel történik.A fő vitapont 

kettőjük között a keresztségi ujjszületés tanitásán van,
a  baptisták ugy látták,hogy a Tanitvánok ezt vallják és 
tanitják sok esetben.a Tanitványok viszont hasonló nyomatékosan 
hangsulyozzák,hogy m ig egyrészt tanitják az alámeritéssel 
történt keresztség az eredeti isteni rend egyik fontos része és 
a bünök bocsánatára adatott ,addig másrészt a keresztségi 
ujjászületés tanitását elvetik,mivel az ujjászületésnek nincsmás 
előfeltétele /kelléke/,mint az élő Jézus Krisztusba vetett 
hit, személyes megvallása.
A  két egyház közötti uniós mozgalmak már több,mint egy évszázada 
müködnek.1929 ben a két bizottság azt jelentte,hogy 
nem áll fenn olyan nézeteltérés,amely hátráltathatná a
legteljesebb együttmunkálkodást és közösséget a keresztyén 
szolgálat terén és ajánlott egy ilyen közös társulást a két 
egyházszervezet között ,amely azonban nem lenne teljes össze- 
olvadás.De a keresztségi ujjászületés kérdése ismét feléledt 

és az Északi Baptista Konvent elvetette a nyilatkozatot.
Ezután a visszautasitás után az uniós törekvések egy időre 
megbénultak/elaludtak/.
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1946 ban a Tanitványok Nemzetközi Konventje egyhangulag 
 elhatározott,hogy uj erővel ki kell dolgozni az Északi 
Baptista Konvent egyházaival  a cooperatiot és 
az uniót.A Testvéri Kapcsolatok Közös Bizottságát kérték 
meg arra,hogy fogalmazza meg a szerves unio tervét és terjessze 
azt fel a Nemzetközi Konvent legközelebbi üléséhez.Ilyen 
 gyors cselekvés azonban lehetetlennek bizonyult;de a két 
egyház  közös bizottsága munkához látott és 1947 ben és 
1948 ban konferenciákat tartottak.Felismerték,hogy a szerves 
 unióra vonatkozó tervek elkészitése időt vesz igénybe
 v alamint azt is felismerték,hogy az egyházakat fel kell késziteni 
 egy ilyen unio elfogadására.A következő lépés ezért az volt, 
hogy kié jelöltek egy közös bizottságot "Ismerkedésre és 
 Nevelésre alakult Közös Bizottságot"néven,ennek a bizottságnak 
a feladata eléggé kifejezésre jut a nevében is.A Szerves 
unio célja igy ismét a két egyház előtt van,de határozott 
haladást ezen a vonalon még nem készitettek elő.Elintézték, 
 hogy mindkét egyház Nemzeti Konventje egyidőben ülésezzen 
1952 májusában Chicago ban és ezen számos közös ülést tartsanak 

 a közös ügyek megtárgyalása érdekében.
1952 máj sóban meg is tarották a Baptista Konvent 4 3 ik és 
a Krisztus Tanítványai Nemzetközi Konventjének lo3 ik ülését;
 három közös ülést is tartottak.melyek közös urvacsoravétellel 
z áródtak,ezeken mindkét egyház kiküldöttei résztvettek.
Baptista oldalról közölték,hogy tanitás és életgyakorlat 
tekintetében a két egyházszervezet között nincsen akadály az 
unió előtt;de érezhető volt,hogy a Tanitványokkal való 
összeolvadás sulyosan komplikálná az Amerikai Baptista Konvent 

 kapcsolatait egyrészt a Déli Baptista Konvent irányában.másrészt 
a Baptista Világszövetség irányában.Jelenleg nincsen konkrét 
 terv a két egyház előtt az összeolvadásra vonatkozólag és 
nem is valószinü hogy lesz ilyen a közeljövőben;de az egyesitett 

u rvacsorai istentisztelet végén minden jelenlévő a magarészéről 
megfogadta,hogy gyakorolni fogja a megértés,türelem és szeretet 
szellemét és  Isten minden népének u jraegyesülésére törekszi
i.Amerikai Egyesült Államok

I. M ethodista Egyház
II.Krisztus Tanitványai

III.Közösségi Egyházak Nemzetközi Tanácsa
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IV.Kongregacionalista Keresztyén Egyházak
V.Evangéliumi és Református Egyház
VI.Az Amerikai E gyesült Államok Presbiteriánus Egyháza
VII.A Szines M ethodista Püspöki Egyház
VIII.Az Afrikái Methodista Püspöki Sion Egyház 
 IX. Az Afrikai Mehodista Püspöki Egyház 
 X.Az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyháza

és más megfigyelők egyéb egyházak részéről 
tárgyaltak egy szerves unió érdekében

/Az ugynevezett Greenwich i beszélgetések/
E z  a nagy felekezetközi mozgalom hivatalosan 1949 dec.14 én 
kézdődött azon a konfereacián,amelyet a Connecticut állambe1i 
Greenwichben tartottak a Seabury Házban,ezen a konferencián 
a fentnevezett felekezetek hivatalosan kijelölt kiküldöttei 

 vettek részt.Az első javaslat 1946 ban hangzott el egy ilyen 
konferencia tartására és be is nyujtott egy ezirányu kérelmet 
 Krisztus Amerikai Egyházának Szövetségi Tanácsához;a 
 Szövetségi Tanács ugy döntött,hogy ne illetékes ebben az 
ü-7 b m u A  kezdeményezést ezért Dr.Gaines M .Cook a Krisztus 

I Tanítványai akkori vezetője és Dr.Douglas Horton a Kongragaciona- 
llata Kér sztyén -Egyházak akkori vezetője vette át;1948 április- 

iában ás novemberében tartották az előkeszitő gyüléseket és 
ezek az ülések vezettek e hivatalosan kijelölt bizottságok 
1949 es gyüléaéhez.Az egyházak által kijelölt bizottságiknak 

 a feladata a lehetőségek felmérése volt,a konferenciánnak a 
 döntései azonban nőm köthettek majd az egyházakat.
 Ezt a mozgalmat űz 1948 Egyházak Világtanácsa megalakulásánál 
 kapcsolatos egybeolvadaúok vagy egybeolvadási tárgyalások 
 származékának lehet tekinteni valamint azoknak a lépéseknek 

 következményeiként lehet felfogni,melyeket ebben a z időben 
 tettek az Egyesült Államok Egyházain a k  Nemzeti Tanácsa megala- 
kitása érdekében.A konferenciának a célja a szerves unio

 elérése volt és nem csupán egy szövetség emgalakitásn vagy 
 szorosabb együttmunkálkodási kapcsolat létrehozása.
 El kifejezésre jutott abban a nyilatkozatban,amelyet 1949 
 decemb er l6 án fogadtak el:
Az egyháznak olyan szerves uniójára,közösségire és szervezetére

 törekszünk,amely képes lesz egy testként müködni Krisztus
 irányitása alatt,aki Feje az egyháznak. Jelenlegi felekezete inken 
belül különböző szervezeti tipusokat találhatunk.Hisszük,hogy
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ezeknek a felekezeteknek bármely szerves a uniójában a 
  a meglévő tipusok értékei bizonyára megőrizhetők.
 Ha ez az unió létrejönne messzemenőleg a legnagyobb 
  unió lenne,amely valaha is létrejött a protestantizmus törté
netében kb.husz millió keresztyént foglalna magáben.

 A tárgyalások kiindulópontja "Krisztus egyházainak a szerves 
 unió érdekében alakult amerikai Bizottsága által elfogadott 
unió tevezet"volt,ahogy közönségeden nevezik az 192o as 

 philadelphiai terv.Az első felekezet ,amelynek szavaznia kellett 
a  USA beli Presbiteriánus Egyház Egyetemes közgyülése elvetette 

 ezt a tervezetét, amelynek ezután nincs is története .Ebből 
 az okmányból kiindulva a konferencia folyamán egy uni ó tervezetet 
dolgoztak ki.Az egyházi élet következő fokozatairól beszél a 
 tervezet:
1.A helyi egyház.Minden helyi egyház maga határozza meg az 

i s tentisztelet ,a keresztség és urvacsora kiszolgálás m ódjá t  
s aját hagyományai szerint.
2. Presbitérium/kerület kb./Mellérendelési alapon szervezett 
 közösség,amelynek a vezetőjét püspöknek,superintendensnek 

 vagy végrehajtó főtitkárnak lehet hivni.
3. Tájegységi zsinat, egy nagy földrajzi terület általános 

nagygyülése, 12 vagy l5 ilyen tájegységi zsinat öleli fel 
a z Egyesült Államok területét.

4. Nemzeti Tanács,amelynek ugyanaz a felépitése lenne, m i n t  
a  jelenlegi Szövetségi Tanácsnak,de a zsinatoknak a szövetségi 
u n i ó ja lenne,nem a teljesen független felekezetek szövetsége- 
 Az Unió Alapjának tartalmaznia kell egy előszótaz evangéliumi 
k eresztyén hit alapelveiről,amelyekről az egyesült egyház 
m i n d  saját életében,mnid pedig a világ előtt bizonyságot akar 
t enni és egy olyan hitvallást,amelynek az elfogadásét 
m i n d e n  helyi egyháznak mer kell követelnie az uj tagoktól.
E zt az okiratot,valamint más határozatokat,elküldték a 
t á r g yalásban résztvevő egyházaknak tanulmányozásra. Mejegye- 
zendő,hogy minden egyház,amely a tá rgyalásban érde k e l v e  
elismeri a másik lelkészi szolgálatát és szents égéit.De a 

konferencia valamennyi nem római katolikus amerikai egyház 
még bensőségesebb uniójának l étrejöttét kivánta elérni.

A z  Egyház Egysége Konferencia különböző felekezetek
egység bizottságival második és nagyobb gyülését Cincinnati ban
Ohio,tartotta 1951 január 23-24 én.

E z a gyülés a következő fontos határozatokat hozta:



Az Egysége Konferencia elvállalja a kezdeményező terveket és 
módozatokat,amelyek nagyban meg fogják növelni az egyesülő 
egyházak számát és igy evállaja,hogy eléri a protestantizmusnak 
azt az egész csoportját,mely közelebbi egység után kutat.
A konferencia elismeri az unió két tervének a lehetőségét. 
az egyik az egyházak azon kisebb csoportjának van adva,amelyek 
elismerik egymás lelkészt szolgálatát, a másik amely 
hajlandó lenne elimerni a protestáns urvacsoraközösség 
nagy  többségnek unióját.
A konforenciának megküldték az unió tervezet birálatát
részben a hivatalos egyházi szervezetek,rés zben egy egész
sor vezető egyéniség.Ezek közül a legtöbb helyesli az általános
tervet,de birálja részleteiben,mint amely határozatlan
kétértelmü,vagy annak a véleményének ad kifejezést ,hogy
ez alkat elvesztése majdnem bizonyosan ez egyház pusztulását
vonná maga után.A. birálátok arról is beszélnek,hogy azok
ez érdekelt e gyházak,amelyek nemcsak elfogadták az untó célját
hanem el is ismerték a szerves uniót,mint amely más mint
a  s zövetség jelentés módositásokat kénytelenek tenni vala-
mennyi egyesülő egyház felépitésében. Miután ezeket a birálatokat
számbavették a konferencia 1951 január 24 én kijelölt
egy megnagyobbitott fogalmazó bizottságot,hogy készitsen
e gy átnézett tervet és terjessze elő az Egyház Egysége

Konferenciájának,és elhatározta a konferencia,hogy az átvizsgált
tervet tanulmányozásra,megjegyzésre és véleményezésre meg 
kell küldeni a résztvevő egyházaknak.

j.Amerikai Egyesült Államok
I. A Methodista Egyház
II.A Protestáns Püspöki Egyház
tárgyalt az urvacsoraközösség é r dekében és egy később megvaló- 
sitandó szerves uniót kilátásba helyezve.
1952 áprilisában tették közzé az első beszámolót a tárgyalá- 
s okról,melyek évek óta tartanak a két egyház e gység-bizottsága 
között.
Uniós tervet nem készitettek és a bizottságok szándé ka ugy 

látszik az urvacsoraközösség tervének irányában mozog,mint 
amely első lépés lenne a teljes közösséghez vezető uton. 
Terveket tanulmányoztak a két egyház püspökeinek kölcsönös 
pótló felszentelésével kapcsolatban,amennyiben lennének ilyen 
püspökök,akik hajlandóak lennének ilyen pótló felszentelésben 
részesülni
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és az ilyen presbitereket ,mint akik általuk vannak 
felszentelve,mindkét egyházban egyenlőképen elfogadják 
mint az ige és szentségek szolgáit.
Megállapitották,hogy jelentős nem-theologiai tényezők 
vannak az unió utjában,nem utolsó sorban a számoknak az 
e g yenlőtlensége/Methodisták;9,000,000 taggal Protestáns 
Püspöki Egyház 2,500,000 taggal/.De mindkét bizottság 
egyhangulag megegyezett abban,hogy egyházaiknak ajánlani  
fogják további tárgyalások tartását a szerves u n i ó  érdekében
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Tárgyalások szorosabb közösség létrehozására a szerves

a.A u  s  z  t  r  á  l  i  a
unió és a teljen urvacsoraközösség kivételével

I . A u s ztráliai Presbiteriánus Egyház 
II.AZ Ausztráliai Methodlsta Egyház
III.Az Ausztrálial és Uj Zéla n d i  Kongragacionalista

Unió

tárgyalt szövetségi unió létrehozása érdekében,mint amely 
első lépés lenne a szerves unió felé.
Az ausztráliai uniós tárgyalások története 19ol re nyulik 
vissza ,  kezdeményezés a Sidney ben élő presbiteriánusok 
részéről történt.1933 tól kezdve a tárgyalások a methodisták 
és kongregácionalisták között folytak;1938 ban ezeknek a 
tárgyalásoknak a célja is megnövekedett, amikor a presbiteriá- 
nusokat is meghivták,hogy vegyenek részt a tárgyalásokon.
1942 ben határozott tervek alakultak ki a három egyház 
szövetségi unió jára vonatkozólag közös bizottság ajánlotta 

a három egyház legfelsőbb forumainak,hogy
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V.

kezdjenek u jra tárgyalásokat a végső uniót szem előtt tartva 
én folytassák ezeket a tárgyalásokat, mig ez a cél biz tositva 
l esz,ugy értve ezt,hogy olyan megegyezésekkel érnék el 
az uniót,amelyek megőriznék egy ilyen unión belül is a szövetség- 
re lépő egyházak  folytonosságát és történelmi bizonyságtevését.
A tervet ugy ajánlották,mint amely többek között a következő 

nyereséggel járna:
a szövetségi unió kijelölné a korporális unió utját 
Nem kényszeritené a három egyházat arra,hogy nehéz 
különbséget adó kérdések tárgyalásába merüljön el,



mint amilyen a tanitás kérdése ,vagy az alkotmány és
tulajdon kérdése .
 Lehetővé tenné0 más egyházak belépését ebbe a közösségbe. 
1945-46 folyamán a három egyház legfelsőbb hatóságai
m egyeztek abban,hogy továbbmenne k ezeknek az inditványoknak 
 az általános vonalán.A Presbiteriánus Egyház kijelentette,hogy
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b e l eegyezik abba,hogy szövetségi unióba lépjen a methodista 
és kongragacionalista egyházakkal,ugy értve ezt a kifejezést,
ahogy a három egyház azt együttesen megállapitotta: 
t e h á t  a szövetségi unió egy lépés a corporális unió felé 
a kongragacionalista és methodista egyházakkal; 
é s ezután egy nagyon óvatos záradékot füzött hozzá az elfogadással
kapcsolatban " az egyházi törvény és gyakorlat szerint 
végbement folyamat után"
1947 ben kiadtak egy beszámolót,hogy az egyházak tanumányozhassák 
egy ilyen szövetségi unio általános alapalvelt.
 l95l ben a Presbiteriánus Egyház Egyetemes Közgyülése elvetette 
 az inditványokat és sajnálatát fejezte ki.
hogy az ügyben való pontos döntések hiánya miatt képtelen 
f olytatni a tárgyalásokat....mindazáltal annak amely óhajának 
a d  kifejezést,hogy kapcsolatat szorosabbra szeret né füzni 
a z együttmunkálkodás terén a Kongragacionalista és methodista 
Egyházzal,amelyekkel eddig tárgyalt.
Felhivják a figyelmet arra a szövetségre /covenant/, amely 
az angliai presbiteriánus és kongragacionalista egyházszerve- 
zetek között jött létre és ajánlják,hogy
a kongragacionalista ésmethodista egyházi hatóságokkal 
hasonlitsák össze abban a reményben,hogy hasonló kapcsolatba 
 tudjanak lépni,mint az emlitett angliai egyházszervezetek.
 Kifejezték azt a  meggyőződésüket,hogy
"mint a Presbiteriánus Világszövetség egyik tagegyháza,

 az ökumenikus egyházban ugy vehetünk részt, legjobb ké- 
 hogy megtartjuk és erősitjük kapcsolatainkat a pre b i teriánus
 egyházakkal és különösképpen is a Világszövetséggel.
N é hany évvel 195l előtt m ár nyilvánvaló volt,hogy a presbiteriá- 
n usok elfogják vetni a szövetségi unio tervet.Ezért 1948 ban
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Az a nyilatkoza t,melyet annak a lelkésznek kell tennie, aki 

l elkészi megbizatását ki akarja terjeszteni igy szól :
a.Hiszem,hogy én lsten Egyházában szabályosan elhivattam ás 
ordináltattam az ige és a szentségek szolgálatára,mégis ezt 

kivánom hogy hivatalomat egy ujraegyesült közösségben is 
 gyakorolhassam.
Hiszem azt is,hogy Isten egy communiot és egy testvéri

 közösséget akar Királyságnak épitésére és ezért szükséges 
a megbizatások kölcsönös kicserélése mindazok között,akik 
 szabályosan elhivattak és küldettek az Ö szent igéinek és 
szentségeinek szolgálatára ,továbbá alázatosan el vagyok 
 készitve arra,közös kézrátétel és imádság által,szabadon és 
 önkéntesen,hogy adjam és elfogadjam , kölcsönözzem és megosszam  

 ,amennyire hatalmamban van, az ilyen további 
 felhatalmazást,amint az " a Szent Léleknek és nekünk jónak 
 látszik."
 A közös Formula igy szól :

A Formula
Vedda Szent Lelket az egyházban való szolgálatod kiterjedtebb 
 gyakorlásán,vedda felhatalmazást Isten igéjének hirdetésére és 
Krisztus szentségeinek kiszolgálésára,a békesség szolgálatának
betöltésére azokban a gyülekezetekben amelyekbe ezután meghivnak 
vagy hivatalosan kinevezenek és gerjeszd fel a kegyelmet,amely 
néked adatott Isten hivásában és a kézrátétel által.
Ezt követi egy sor egyházi szertartás leirása és jegyzetek:
1.Mindenütt ,ahol kiván ják ezeknek az inditványoknak a 
hatálybahelyezését,az ima Formulát a kézráté t e l  egy 
csoportoknak kell mondania,ez a csoport legalább két lelkészből 
áll,akiket ez ilymódon ura c soraközösségre és testvéri közösségre 

 lépett keresztyén communioból kell szabályosan megválasztani és 
je l ö l n i .
B.J e g y z e t  a közös kézrátevés és imádság nem állfölötte
a résztvevő egyházak rendes ordinációs ritusának;nem is kötelez 
senkit arra,hogy elfogadjon egy bizonyos theoriát a lelkészi 

 s z o lgálatról /ministry/
Ha a lelkészi szolgalat egységesitésének ezt a módszerét 
 követnék,a résztvevő egyházszervezetek általános szervezete és 
 adminisztrációja érintetlen maradna és egymástál való faggatta 
 ségük is továbbra is megmar a d n a . Ezáltal a nem-püspöki e gyház-
szervezetek nem válnának püspökivé.
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Ami történnék az mindössze annyi lenne,hogy mindegyik 
résztvevő egyházban bizonyos számu lelkész hivatalosan 
elfogadott módon szolgálhatom azokban a gyülekezetekben is, 
amelyekben eddig nem volt joga szolgálni.

1948 as Lambeth Konferencia ezeket az inditványokat nem 
nagy lelkesedéssel fogadta. Az Egyház Egysége Bizottság 
olyannak tekintette,mint amelyek nem jelentenek előrehaladást, 
a z  ilyen és hasonló tervezetek körében:
1. Összehasonlitva más alkotmány tervezetekkel,ezak az 
inditványok nem akarnak szerves unióhoz vezetni.Lényeges,hogy 
a különböző hagyományoknak az egyre erősödő hasonulása 
megtörténjék és hogy a szerves unióra való törekvés ne csak 
a vezetők részéről,hanem az illetékes egyházak egész népéből 
jöjjön.Életbevágóan fontos,hogy végső célul a szerves uniót 
fogadják el.
Az egész konferencia megállapitja:
Azoknak a hátrányoknak ellenére,amelyekről az Egység 
Bizottság beszámolójában hallottunkba konferencia nem akarja 
elkedvetleniteni a további vizsgálódásokat ezen a vonalon, 
hogyha ezek a kisérletek összekapcsolódnak az egyházak 
együttnövekedés ének a terveivel és a szerves unió végső célul 
való elfogadásával.
Dr.J.W.C.Wand /most londoni püspök,azelőtt Bribane érseke volt/ 
igy magyarázza ezt: /1/
És világos,de ennek az az oka,hogy a tervezetet ez "egy 
lépés elég nekem" elv alapján fogalmazták;ettől e tervezettől 
azt kivánják,hogy külső formájában is az együtt, növekedést 
szolgálja.
Noha, az ausztráliai inditványok még nem kerültek jelenleg 
a  gyakorlatba,mégis befolyásuk jelentős a kanadai és USA i 
hasonló tervek fejlődésére.
Lásd:
F.de Witt Batty /newcastle i püspök,Uj Dél Wales/: 
 Az Ausztráliai Intercommunióra vonatkozó inditványok 
/London 1948/

 
Jegyzet.l.Ecumenical Review  I . No.3.299 o.
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c.K a n a d a
I.Kanadai Egyesült Egyház
II.Anglia Egyháza Kanadában
tárgyal a lelkészi szolgálat/ministry/ részleges egységesitésérevonatkozólag
Anglia Egyháza Kanadában az 1943 szeptemberében tartott 
Egyetemes Zsinatán megindult a keresztyén egység felé. 
A Zsinat
ezennel kinyilvánitja ennek az egyháznak az akaratát az 
egység felé,mindazokkal,akik elisnorik az Egy Istent,mindnyá-
j u k  Atyját és J ézus Krisztus Urunket és Megváltónkat és az 
Egy Szent és Életadó Lélek vezetésére hagyatkoznak. 
jóakaratának a jeleként és a cél komolysága érdekében a Zsinat 
most azt a szivbeli óhaját fejezi ki,hogy kész találkozni
kiküldöttein keresztül,beszélgetésben és imádságban bármely, 
keresztyén közösség képviselőivel,akik egyek az ujraegyesült 
keresztyénség reménységében és az érte való törekvésben, 
a zsinat szivélyes meghivását küldi minden kanadai keresztyén 
közösségnek,hogy igy hozzanak létre megbeszéléseket.
A meghivás komoly volt/tartalmas/.Beszélgetések indultak az 
anglikánok,baptisták és presbiteriánusok között,de nem  érték 
el azt a mértéket,hogy ennek a kötetnek a köretei közé 
bekerül h essenek.Csak az anglikánok és Egyesült Egyház közötti 
tárgyalásokból fejlődött ki formális terv.De érdemes megjegyezni, 
hogy az anglikánok,baptisták,Tanitványok,presbiteriánusok és 
az Egyesült Egyház részt vett azokon az intercommunio tárgyalá
sokon,amelyeket az Egyházak Kanadai tanácsa készitett elő, 
és hogy a Montreali Orosz Orthodox egyház táviratilag fejezte ki 
örömét azon,hogy tárgyalások folynak az Anglia Egyháza Kanadában 
és az Egyesült Egyház között.

Az a sürgősség,nelyet a két egyház érzett részben pastoralis
jellegüt volt.A  bizottságok igy tudósitanak erről:
Jelenlegi helyzetismeretünk szerint mintegy l.5oo.ooo azoknak 
a száma,akik hozzánk tartoznának de m egszakitottak velünk minden 
látható kapcsolatot,mig ugyanakkor olyasmiben pazaroljuk el 
emberi és anyagi erőinket,ami alig jobb ,mint egymással való 
versengés,ez a felismerés eltölti lelkiismeretünket.
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De felismerve azt a véleményt ,hogy a két egyházban még 

nincs minden készen a totális unióra ugy gondolják,hogy 
a legjobb módszer a haladás elérésére az lenne ,ha egyrészt 
a lelkészi szolgálatot mindkét egyház elismerné,másrészt 

az urasztalánál való közösség segítené elő az egyesülést 
a két egyházszervezet nemcsak a hit lényeges kérdéseiben 
egyezik meg,hanem egyek a keresztség szentségében a,

vizsgálódás kiináulóp o ntja az felismerés volt,hogy a 
k é t  egyház lelkészi szolgálata /ministry/sok  szempontból 

 künböző:
M e g vizsgáltuk a lelkészi szolgálatot mindkét egyházban és 
azon avéleményen vagyunk ,hogy azok inkább paralellnek mint 
azonossaknak nevezhetők. 

Megfigyelhető hogy a lényeges inditvány,amelytől a beszámoló 
hátralévő része függ,az hogy n lelkészi szolgálat két tipusa
különböző.Ha ez igaz,úgy mindegyik kegyelme átruházható a 
másikra min den fenntartás nélkül...Ha mi meggondoljuk,hogy 
lelkészi szolgálataink egymástól külön fejlődtek ki történelmi

  okokból hogy különböznek mind a tevékenységre,mind pedi g
az idői felhatalmazásira nézve,lehetővé válik teljesen egyesiteni 
e z e k e t  nem tartozó és irigy összehasonlitgatás nélkül.

A Tanácsban Anglia egyházának tagjai örömmel ismerték el 
az Egyesült Egyház lelkészi szolgálatának érvényességét,mint 
amit Isten felhasznált az emberek megtérésére és a kegyelemben
való növekedlsre és nem lettek volna hajlandóak arra,hogy

ennek az egyháznak a lelkészei lelkészi hivatásuk addigi 
valósságát és értékét megtagadják.Az Egyesült Egyház bizottságbeli 
tagjai viszont öröm el ismerték el Anglia Egyházának lelkészi 

szolgálatát.Ezért az egész bizottság kivánatosnak tartotta, 
hogy a jövőben bármoly unióban mindegyik felekezetnek
teljes lelkészi szolgálatát/ministry/ át kell adnia a másiknak, 
Esszerint a tervezet arról intézkedik,hogy az Egyesült Egyház 
azon lelkészei ,akik kivánják ezt a kiterjesztett lelkészi 
szolgálatot megerősitett és felszentelt diakónusok és pnok lesznek, 
Anglia Egyházának papjai pedig,akik kivánjak ezt a kieterjesztett 
lelkészi szolgálatot az Egyesült Egyházban mint teljes jogu 
urvacsorázó tagok lesznek,szabályosan prédikálhatnak Is teljes 
jogu lelkészi szolgálatra ordináltatnak ,minden esetben a 
megelőző szertartáson az elnöklő tisztviselő a következő nyilat
kozatot olvassa fel: 
Az Atya ,Fiu, Szent Lélek nevében Ámen.
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S zeretteim az Urban !Anglia Egyháza Kanadában és a Kanadai 
Egyesült - Egyház megegyezett ,hogy a Mindenható Istentől 
 függve ,az Ur Jézus Krisztusba vetett hitben és a Szent Lélek 
vezetését keresve,erre az ünnepi aktusra egybegyüljünk,amikor 
 átadjuk egymásnak különböző lelkészi szolgáiato knak kegyelmeit 
nem tagadva meg a másiktól a Szent Katolikus Egyházban nyert 
örökségét,sem lelkészt szolgálátának,mint Krisztus szolgálatának 
a valóságát,de mindketten kivánjuk ajándékainkat gazdagitani és 
Krisztus királyságának terjesztési lehetőségét kiszélesiteni.
Először is- meg kell jegyezni ,hogy a terv engedékeny/permissive/: 
 senkit sem kérnek,hogy vegyen részt benne,akinek bármilyen 
k étsége van az ajánlott eljárás felől;másodszor,ezen a fokon 
 nem történt  unió ajánlat püspöki szinten azáltal,hogy 

 Kanadai Egyesült Egyház néhány lelkészére átruházták a 
  "püspöki jelleget" /Eplscopate/.
 Mindkét egyház hatáságai nem szánták rá magukat a kopott 
tervvel kapcsolatban pozitiv véleményezésre,máig le nem küldték 
az inditvány további tanulmányozás céljából,kerületeknek, 

 presbitériumoknak/ értsd itt kb.egyházmegyéknek ford ./ és 
 a gyülekezeteknek.Az 1948 as Lambeth Konferencia örömmel 
 üdvözölte a tervet,de olyan fenntartásokat érzett szükségesnek, 
mint az ausztráliai inditvényokkal kapcsolatban. 

M é g i s  ezek az inditványok bizonyos mértékig tulhaladottakká
 váltak a Kanadai Egyesült Egyház oldaláról tett lépések miatt 
195o májusában a reunióra alakitott egyházi bizottság annak a 

- meggyőződésének adott kifejezést,hogy az Egyesült Egyház 
tagjai hajlandóak törekvéseik végső céljául elfogadni az 

 Anglia Egyházával való szerves uniót és célból hajlandóak lenné
 nek a püspökséget is elfogadni az unió előmozditása érdekében. 
 Mivel a püspökséget a m i  keresztyénség nagy része is még 
elfogadja ,az a meggyőződésünk,hogy a püspökségnek a folyto- 
 nosságát bizonyos alkotmányos formába fent lehet tartani, 
hogyha az uniót létre lehet hozni.Ez nem jelentené azt,hogy 
 a püspökség egy bizonyos értelmezését elfogadnánk.
Azt inditványozták,hogy ha ezt a változtatást az Egyesült Egyház 
Alkotmányában elfogadják, ugy a püspök két egész életre kellene 
választani vagy kinevezni a történelmi püspöki successio 
szerint,de a püspöknek a pontos jogköre és hatalma későbbi 

t á rgyalások és megegyezések tárgya lenne.Az előbbi inditványok 
 s lelkészt szolgálat kicserélésére vonatkozólag egy corporális 
 unió tervezet részévé lehetett volna,az utóbbi azonban 
 sok olyan problémát vetett fel,



m e l y e t  az előző inditványok kifejezetten kikerültek. 
Közben Anglia Egyházának Egyetemes Zsinata 1949 augusztusában 
e gy olyan nyilatkozatot bocsátott ki;amelyszerint a tárgyalások
végső célja a szerves unió elérése.

L ásd:Bell Documents 181-203. o.

d .Nagy Britania

A  kongragacionalisták és presbiteriánusok közötti unió mindig 
nagy nehézségeket jelentett,mivel a pre sbiteriánusok 

nagy jelentőséget tulajdonitottak a formális h i t t ételeknek,mig 
a kongragc ionalisták igyekeztek távoltartani minden ilyent,mint 
ami a keresztyén szelle m  szabadságát korlátozza;és mig a 
konr a gacionalisták hangsulyozzák az egyes gyülekezetek 
autonomiáját ,addig a presbiteriánusoknál presbitériumok/értsd itt 
kb. egyházmegye forditó/ és más egyházi hatóságok kormányozzák 
a gyülekezetek tájegységi szervezeteit .Ezeknek a nehézségeknek 
ellenére 1944  novemberében az Angliai Presbiteri- 
ánus Egyház képviselői az Angliai és Walesi Kongregacionalista 
Unióhoz azzal a kéréssel fordultak,hogy kezdjenek tárgyalásokat 
a két egyház közötti unio tervezetének létrehozása érdekében.
Egy közös konferenciát jelöltek ki és ez 1948 ban elkészült az 
Egyesült Egyház Tervezetével.Az egyházakban/gyületezetek/ és 
 presbitériumokban/egyházmegyék/ tartott megbeszélések nyilvánvalóvá 
 tették,hogy egy corporálls unió terve nem találna egyhangu 
elfogadásra.Ezért a közös bizottsá g  kidolgozott egy alternativ 
tervet a két egyház közötti szorosabb és folytonos együttmüködésre 
vonatkozólag,amaly előkészitheti az utat a teljesebb kölcsönös 
 megértés felé és talán végül is a corporalis unió felé,de a 
szerves unió lehetőségét a Szent Lélek további vezetésére 
hagyták.Az a tervezet ,melyet a közös bizottság készitett az 
uj kapcsolatokra vonatkozólag a következő kijelentéseket tartal
mazza :

I. Anglia és Wales Kogregacionalista Uniója 
I I.Anglia Presbiteriánus Egyháza
tárgyul egy szorosabb unió létre hozásán,szövetség alapján.
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Azért,hogy két felekezez közötti uj kapcsolatoknak kifejezést 
adjon a közös konferencia egységesen ajánlja a két naggyülésnek, 
hogy hozzon formális és ünnepélyes nyilatkozatot,mely szerint 
e z  a két felekezet elszánta magát,hogy teljes közösségben 

együtt jár és egymásnak szövetséget fogad.....
Közös konferencia ajánlja,hogy állitsanak fel egy Közös 

Véleményező Bizottságot,mely 24 tagból állana,mindkét felekezet 
12-12 tagot jelölne ki  ennek a bizottságnak 
az lenne a feladata,hogy megszervezze az együttmunkálkodást ,

/a naggyüléseik biznák rajuk ezt a felada t o t /  és ajánljon 
további lehetőségeket••••

III.Nyilatkozat 
Most ezért
 Anglia és Wales Kongragacionalista Uniója és Anglia Presblteri- 
ánus Egyháza,hitük szerint a a Szent Lélek vezetése alatt 
cselekedve,ezennel Isten és emberek előtt kijelentik,hogy 
 mivel hitük közös, és a reformátori egyházi hagyományokban 
is egyaránt részesek,most uj és ünnepélyes kapcsolatba létnek 
egymással, szövetkeznek,hogy minden közös ügyben hallgatnak egymás 
tanácsára,tanulnak egymástól,ahogyan a Lélek vezeti őket és 
keresnek minden  lehetőséget a közös munkára Krisztus 

  Királyságában,akit egyházának egyedüli fejéül ismernek el.
Ezeket az inditványokat felterjesztették az Anglia és Wale s 
Kongragacionalista Uniójának Naggyüléséhez és az 1949 májusában 
javitás nélkül elfogadta.Anglia presbiteriánus Egyházának 
Naggyülése négy határozatot hozott,melyekből a negyedik 

  igy hangzik:
A naggyülés elfogadja a beszámolóban közölt Nyilatkozatot, 
ünnepélyes nyilatkozatként és felhatalmazza a közös konferenciát, 

  hogy bizonyos szó javitások elvégzése után küldje el a 
Nyilatkozatot az 195o es naggyülésnek.
Ezekben a tárgyalásokban nagy fontosságot tulajdonitottak a 
szövetség szónak/covenant,ezt a szót használja a mindennapi 
 angol nyelv Isten és ember között létre jött szövetségre is, 
igy beszél Old &  New Convenant ról .Fordító/.Ezt a kifejezést 

értelmezték,hogy ez nem csupán emberi megegyezést jelent, 
melyet emberek hoztak létre emberi célok keresztülvitele 
érdekében,hanem egy olyan ünnepélyes aktust,amely meghajlás Isten 
akarata előtt,egy olyan szerződés ez,amelynek Isten maga a 

 tanuja .
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Az unióra vonatkozó inditványokat nem  k o mpromisszumként 
szerkesztették meg,hanem abban a meggyőződésben,hogy 
az uniót nem ugy lehet legvalószinübben elérni,hogy egy 
tervezetet készitenek az egyesült egyházra vonatkozólag,amelyben 
a tárgyaló egyházak mindig ugy érzik,hogy jellegzetes életükből 
és bizonyságtételükből valami mindig elveszik;hanem Symbiosis 
utján lehet ezt elérni ,az együtt élés folyamán,amelyben 
a lelki egység élményei már közösek ,ebből alakulhat ki idővel 
organikus fejlődés által egy olyan forma,amelyben a belső 
egység m aradók nélkül kifejezésre juthat.

e.Nagy Británia

I.Az Anglia Egyházának tagjai,akiket a Canterbury i érsek 
jelölt ki.

II.Az angliai Szabad Egyházak hivatalos képviselői
tárgyalnak közelebbi testvéri kapcsolat létrehozása érdekében,
valamint a lelkészi  szolgálat és a szentségek kölcsönös elismerése 
érdekében, szerves unió létrehozása nélkül.

Az 192o as Lambeth Konferencia és nyilatkozata ,mely"Fellebbezés 
minden keresztyén e m b e r h e z "  ismeretes,után hivatalostárgyalá- 

s o k  folytak Anglia Egyháza és a Szabad Egyházak között egy 
szorosabb egység létrehozása érdekében éveken keresztül,de 
ezek nem vezettek határozott eredményre.Ezeknek a tárgyalások
nak a befejezése után egy nem hivatalos csoport dolgozott 

 1931 t ől 1936 ig-ezt a csoportot Canon T.Tatlov gyü jtötte egybe- 
 e gy jelentős Reuniós Tervezet Vázlatot dolgoztak ki,amelyben 
számot vetettek a Dél indiai tapasztalotokkal és a Dél indiai 
 Uniós Tervezet első kiadásával is.1933 ban hivatalosan kijelölt 
képviselőkből alakult meg egy ülés.Ez a hivatalos csoport 
 magáének fogadta el a Reuniós Tervezet Vázlatot és egy  

kis változtatással ki is adta 1938 ban saját kiadványaként
Noha jelentős érdeklődést támasztott mégsem lett scmralgyafcorlati 

eredménye ezeknek a javaslatoknak és a háborus évek alatt 
megbeszélések teljesen szüneteltek.

1 946 november 3 án a canterbury i érsek/dr.G.F .Fisher/ prédikált 
a  cambridgei egyetemen,prédikációjának a cime "Egy lépés előre, 
a z  egyházi kapcsolatokban" volt,ebben azt a jánlotta ,hogy 
A nglia Egyháza és az angliai Szabad Egyházak,annélkül hogy 
jelenleg szerves unióra törekednének,mely iránt Anglia Egyházának 
alkotmánya nehézéségeket támasztana ,igyekezzenek egymással 
szorosabb kapcsolatba kerülni a közösen elismert lelkészi 
szolgálaton és szentségeken keresztül.
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  Ez magával hozná a püspökség elfogadását a Szabad Egyházak 
részéről." A nem püspöki egyházak elfogadták azt az elvet, 
h o g y  a püspökségnek más elemekkel együtt meg kell lennie 
 az ujraegyesült egyházban...ha a nem püspöki egyházak abba
 beleegyeznek,hogy ennek bele kell kerülnie a képbe,nem tudnák 

 maguk is először kipróbálni a saját portájukon ?"
  Mivel a Szabad Egyházak részéről a válsz bátoritó volt ezzel 

az uj törekvéssel kapcsolatban,a canterbury i érsek saját 
felelőségre kijelölt hat püspököt és tizennégy papot hogy 

  tárgyaljanak a Szabad Egyházak hiv atalos képviselőivel.A
  Közös Konferencia 1947 től l95o ig szabályos időközökben talál- 
kozott és 195o szeptemberben kibocsátott egy jelentést 
"Angliai Egyházi Kapcsolatok "cimen.A Közös Konferenciának nem az 
volt a feladata hogy egy Egyházi Unió Tervezetet fogalmazzon m eg 
hanem az,hogy kidolgozzon az érsek prédikációjában lévő inditvá- 

 nyok következményeit ,hátha ezek elfogadhatok lesznek egy vagy 
  több angol szabad egyház részéről.A konferencia ezeket a 
 következményeket hat pontban foglalta össze/ amelyhez számos 
  magyarázó jegyzetet füztek,melyeket itt nem közölhettük/:

l. Miután kölcsönösen megbizonyosodtak a tanitás irányodó tételeiről 
m i n d egyik egyház kijelenti,hogy a maga részéről meg van elégedve 
  azzal,hogy a másik az apostoli hitet vallja és az apostoli 

evangéliumot hirdeti.
  2. A Szabad Egyház bevezetné rendszerébe a püspökséget,azáltal, 
hogy első alkalommal egy vagy több történelmi püspöki egyház 

 püspöke végezné el a püspökké szentelést és igy a püspökség 
láncába belekapcsolódna és a püspöki ordinációt a jövőben 
szabályként fogadná el,Anglia Egyháza elismerné,hogy ezek a 

  püspökök és a püspökileg ordinált presbiterek/lelkészek ,ford./ 
  ettől kezdve éppen olyan szabályosan lennének megbizva és 
  felhatalmazva Isten Egyházának a szolgálatára,mint sóját 
  püspökei és papjai.
3.Anglia egyháza beleegyezne abba,hogy urvacsorához bocsátaná 

  a Szabad Egyház megkeresztelt és jogosan urvacsorázó tagját 
  és egyuttal felhatalmazna saját t agjait,hogy az urvacsora 
szentségét elfogadhatják olyan szabad egyhái lelkész kezéből, 

 aki akár felszentel püspök,akár wsé. püspökileg ordinált és 
  felhatalmazott presbiter.
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 Anglia Egyháza reméli-annélkül,hogy a közös urvacsora 
feltételévé tenné,hogy a püspöki szolgálattal végzett 
konfirmációi szertartás el fog terjedni és végül általános 

 szokássá válik a Szabad Egyházban.
5 . E l i s m e r n é k ,  a Szabad Egyház,noha maga püspöki, 
vagy a püspökivé levés folyamatában van,folytatólagosan 

 meghatározná testvéri kapcsolatait és urvacsoraközösségét 
azokkal a nem püspöki egyházakka l ,amelyekkel jelenleg ilyen 
kap csolatban áll;és Anglia Egyháza noha a mag részéről 
nem követhetné ezt a magatartást ,nem tekintené ezt ugy mint 
ami közte és a Szabad Egyház között fennálló intercommuniós 
kapcsolat utjában állana.
6.A két egyház megegyezne abba,hogy a párhuzamos egyházak 

 ugyanazon a területen való folytatólagos megmaradása,mégha egymás 
teljes közösségben is lennének,nem  tekinthető másnak ,mint 
egy időleges állomásnak a teljes egység felé vezető uton,amely

  egység az Uj Testámentom szerint Krisztus akarata szerint való.
A Közös Konferencia mindenegyes tagja megegyezett abban ,hogy 
 az érsek inditványainak ezek voltak a következményei,de 
a Közös Konferencia nem minden tagja tudná a m ag részéről 
ezt az inditványozott magatartást egyházának ajánlani

 Az Angliai Egyházi Kapcsolatok c. jelentést a világi és 
egyházi sajtóban egyaránt alaposon megvitatták Angliában és  

 másutt is,de eddig még hivatalos lépés nem történt az ügyben
 Anglia Egyházának angol-katolikus részlege hevesen támadta 
 az indltványokat,mint amelyek theologla i kompromisszumot jelen
tenek és egyuttal Anglia Egyházának "Katolikus” álláspontja 
 feladását is.Az igy gondolkodik számára az inditványok 5.
 cikkelye okoz sulyos nehézségeket.Anglia Egyházának más 

 részlegei a jelentést melegen üdvözölték. A Szabad Egyházak 
 számára a püspökség /episcopacy/ elfogadása jelent nagy  nehézsé
get és ezekben az egyházakban a vezetők nem hajlandók 
elfogadni semmit ,ami kétségbe vonná annak a lelkészi szolgálatnak 

 az értékét és realitását,amelyet eddig saját egyházaikban 
 gyakoroltak.Sokan annak a félelmüknek adnak kifejezést/
 a Dél Indiai Tervezet iránt tanusitott negativ  angol magatrtásra 
 hivatkozva/,hogy az uj inditványoknak az elfogadásával 
 sem nyernének sokat.A jelentés hatása a methodisták között 
 sokkal kedvezőbb,mint a többi Szabad Egyházakban.A jelentést 

 m ajd hivatalosan megtárgyalják a Szabad Egyházak különböző 
 konferenciáin és naggyülésein.



valamint a yorki és canterbury egyháztartományok papi gyülésein 
1952 és 53 folyamán.A jövő majd megmutatja,hogy lesz e  
valamilyen gyakorlati eredménye ezeknek a tárgyalásoknak.
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F. N a g y b r i t á n i a
I. Anglia Egyházának tagjai,akiket a a canterbury i érsek 

jelölt ki.
II. Skócia Egyházának hivatalos képviselői
III. Skócia Püspöki Egyháza /megfigyelőként/
tárgyalt szorosabb testvéri kapcsolat és ha lehetséges 
 korlátozott urvacsoraközösség elérése érdekében.
 Angliában,Anglia Egyháza /anglikán/ a hivatalos állam egyház,
 Skóciában,Skócia Egyháza/presbiteriánus/ a hivatalos egyház,
 Angliában van egy presbiteriánus egyház is Anglia Presbiteriánus 
 Egyháza,ez kisebbségi egyház és sem nem nemzeti sem nem 
 hivatalos/established/,Skóciában is van püspöki egyház a 
  Skóciai Püspöki Egyháza,ez Is kisebbségi egyház,nem nemzeti ás nem 
hivatalos.
az 193o as Lambeth Konferec ia után Lang canterbury érsek,
 mint a konferencia elnöke kijelölt számos képviselőt 
 Anglia Egyházából és Skócia  Püspöki Egyházából, 
hogy, találkozzanak Skócia Egyházának képviselőivel, akik 
kel együtt volt Anglia Presbiteriánus Egyházának két kép- 

 viselője is. A bizottság kiadott egy egyhangu jelentést 
1934-ben, Skócia Egyházának Egyetemes Közgyülése 1933- 
ben kis többségül képviselőinek a következő utasitá
sokat bocsátotta ki:
A bizottságnak kötelessége az egyház képviselőit arról 
informálni, hogy bármely megegyezés, amely az illetékes 
egyházak egyházszervezetére és szentségeire vonatkozik, 
csak olyan véleményen alapulhat, amelyet mind az urvacso- 
rázó tagok, mind a lelkészek egyenlő mértékben elfogadnak.
Ennek az intelemnek a sulyos tartalmát nem tárgyalta a 
bizottság, mely korlátozta hatáskörét olyan nyilatkozat 
 kiadására, amely általában elfogadottan hitt dolgokról 
és általában elvállalható tételekről szól. Az utóbbival 

 kapcsolatban a legfonotsabbak ezek:
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1 . A szószék kölcsönös átengedése, alkalomadtán, mindkét 
felekezet lekészel számára.2. 

A kegyelmi eszközök elismerése és közös szabályozása.... 
mely által mindkét felekezet urvacsorázó tagjai otthon és 
külföldön, amikor saját egyházának szolgálata nem érhető 
el, szivesen látott vendég a másik egyház Ur- asztalánál.
3. Egy közös véleményező tanácsot kell felállitani a gya- 
korlati ügyek előkészitő tanulmányozására, melyek az 
érdekelt egyházak helyi kapcsolatait érintik otthon és 
külföldön.
1946.-ban a canterbury-i érsek dr. G.F. Fisher személye-  
sen nevezett ki három püspököt és három papot Anglia Egy
házából, hogy Skócia Egyházának kiküldötteivel tárgyal- 

 janak az Unio ügyében azon a vonalon, amelyet a Cambridge-i
prédikáció határozott meg. Skócia Püspöki Egyháza egy 
 püspök öt és egy papot küldött ki megfigyelőként. Skócia 
 Egyháza hat lelkészt és egy laikust nevezett ki képvise
lőinek. Anglia Presbiteriánus Egyháza két lelkészt kül
dött ki megfigyelőként. Egy jelentést bocsátottak ki 1951 
májusában a következő cimen: Kapcsolatok Anglia Egyháza és 
Skócia Egyháza között.

 A jelentés beszámol azokról a meg nem oldott különbségek
ről, amelyek jelenleg megakadályozzák a teljes közösséget 
Skócia Egyháza és Anglia Egyháza között és amely különb- 
ségeket egy későbbi időpontban alaposan tanulmányozni kell. 
Közben bizonyos gyakorlati lépéseket lehet tenni:
1. Anglia Egyháza küldhet formálisan szentesített meghivó
kat Skócia Egyházának lelkészeihez, hogy prédikáljanak 
anglikán szószéken.
2. Anglia Egyházának papsága elfogadhat meghivásokat 
skót presbiteriánus templomokban való prédikálásra, amely- 
 ről be kell számolni a Skócia Püspöki Egyházának illeté- 
 kes kerületi püspökénél.
5. Anglia Egyházában a hatóság megengedheti a Skót Egyház 
megkeresztelt urvacsorázó tagjainak urvacsorához való 
járulását abban az esetben, hogy ha ezek az emberek sa
ját egyházuk szolgálatát nem érhetik el, továbbá speci- 
 ális személyi körülmények között.
Az/ellentétes/inditvány, melyet anglikán egyházi emberek 
Skóciában tehetnének, a Skót Egyház urvacsorájával kap
csolatban nehézséget okozott anglikán oldalon és a közös 
bizottság alapos megfontolás után ugy döntött, hogy ebben 
az ügyben semmiféle ajánlatot nem tesz.



g. I r  o  r  s  z  á  g

tárgyal közelebbi testvéri kapcsolat létrehozása és 
ha lehetséges egykor unio létrehozása érdekében.
1937.-ben ez a két egyház bizottságokat jelölt ki,melyek
nek a feladata az volt, hogy kikutassa, va jjon a két 
egyház között szorosabb unió létrejöhet-e és hol vannak 
azok a nehézségek az unio utjában, melyeket le kell gyűrni. 
1937. és 1945 között a bizottságok gyakran találkoztak, 
és ebben az utóbbi esztendőbem a Presbiteriánus Egyház 
nagy gyülése és a Methodista Egyház konferenciája az 
elért megegyezésekről jelentést adott ki "mint amelyek 
elkészitő nyilatkozatok, melyekhez általános jóváhagyást 
kérnek a jövőben történő módositásokra vonatkozó előité
letek nélkül".
A megállapitások sok a lelkészi szolgálat, szentségek és 
egyháztagság kölcsönös elismerésének kiterjesztéséből 
kezdődik.
1939.-ben a hit dolgaira vonatkozólag m egegyezésre jutot
tak, amennyiben a Szentirást fogadták el a hit és élet 
legfőbb zsinormértékéül, valamint az apostoli és niceai 
hitvallást, mint amelyek a fenti hit bizonys á tételei.
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I. Irország Presbiteriánus Egyháza 
II.Irország Methodista Egyháza,

Semmilyen inditványt nem hoztak az egység érdekében 
ezeken, a gyakorlati részletkérdéseken kivül. Elismerték 
hogy eddig nem találtak módot arra, hogy azokat a nehéz- 
 ségeket legyőzzék, melyeket a különböző meggyőződéseik okoz- 
 nak mindkét oldalból az egyház kormányzat formája és a 
lelkészi szolgálat tekintetében. A jelenlegi megbeszélé
sek az egyházi kapcsolatokat nem juttatták tul azon a 
 ponton, melyet 1934-ben elértek.
Skócia Püspöki Egyházának száz papja peticióval élt az 
egyház püspökeinél, kifejezve azt az óhajukat, hogy semmi
féle intézkedést nem lehet addig tenni, amig a Skót Egy- 
ház zsinatai kedvezőle  állást nem foglaltak az ügyben.
1958 májusában a canterbury-i egyháztartomány papi gyü
lése megtárgyalta a jelentést és az ajánlatok revideált 
formája mellett foglalt állást /canterbury-i érsek aján-latai./
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 Isten kegyelmével és az emberi szabadsággal kapcsolatban 
 mindig nagy nehézségbe ütközött egyességre jutni a kálvi
nista és arminiánus hagyományok között, megállapodtak abban:
Isten szuverenitása mindenek fölött való... Igy az ember 
egész üdvösségét az Ö kegyelmes akaraténak tulajdonithat- 
 ja. De más részről Istennek tetszett, hogy a saját képé- 

  re alkossa az embert értelmesnek és szabadnak és Istennek 
az akarata az, hogy az Ö megváltó kegyelmét az ember saját 
akarata által aktiv módon szerezze meg és hogy az ember ez 
ilyen döntéséért felelős legyen.
1944.-ben az ordinációval kapcsolatban uyg találták, 
hogy a gyakorlatban meglévő bizonyos különbségek ellené- 
re  két egyház általános tanitása megegyezik;
N e m  találtak különbséget a presbiter és a püspök között. 

 Az ordináció a lelkészi szolgálat /ministry/ ajándéka
inak nyilvános elismerése és felhatalmazás a szolgálat 

  gyakorlására. Ez a felhatalmazás, nem azoktól származik
akik már ordinálva vannak, hanem az egész egyházi testü

lettől, minden egyes felekezetben, és végül magától 
Istentől, aki rajtuk keresztül munkálkodik. Az ordináció 
az egész egyház bélyegét üti azokra az emberekre, akik 

  kegyesség és lelki ajándékok tekintetében erre méltók
nak bizonyultak, Istennek ajánlja Őket és ugy küldi 
őket minden emberhez, mint Jézus Krisztus kipróbált 
szolgáit.
 Nem esik szó ebben a részben arról, hogy az ordináció 
a Krisztusnak az egyházában való cselekedete, vagy, 
 egy az ordinációban valamilyen kegyelem adatik.
Mindkét egyház elismeri az urvacsorát, ahogy a másik 
egyházban szolgálják ki Krisztus által szerzett szent
ségként; de nem közölnek részletes tantételt az urva- 
csorára vonatkozólag.

 Erősen kifejezésre jutott az az óhajtás, hogy egymás 
 munkaterületébe ne kaszáljanak bele, erős a kivánság 
 az együttmunkálkodásra és aziránt, hogy vonják vissza 
 a lelkészeket közös megállapodás szerint mindkét feleke
 zetből a lakatlanná vélt területekről, / Depleted are aa/ 

De ezek a határozatok inkább a már meglévő megegyezések 
rögzitése, mint határozott tervek kidolgozása a nehéz- 

 ségek legyőzésére, vagy a két egyház szervezet szerves 
 inojára. 1949.-ben Irország Presbiteriánus Egyházának121.126 

tagja volt, Irország Methodista Egyházának pedig
31.820.
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VI.

Ideiglenesen felfüggesztet t vagy végleg abbamaradt
tárgyalások

a.Ausztrália
I.Az Ausztráliai Baptista Egyházak
II.Krisztus Egyháza Ausztráliában /Krisztus Tanitvnyai/
szorosabb közösség létrehozása és lehetőleg szerves unio 

megteremtése érdekében tárgyaltak
A negyvenes évek elején U j Dél Walesben,Déla Ausztráliában 
Tasmaniában és Victoriában a baptisták és Krisztus Egyháza 
közös bizottságokat alakitottak a közös munka f o k ozására 
és egy esetleges unio megteremtése érdekében.

Uj Dél Walesben és Dél Ausztráliában kevés haladást értek el. 
victoriában/1941 körül/ jelentős együttmunkálkodásról adtak 
hirt,beleértve egy megegyezést,amely szerint
baptisták és Krisztus Egyháza között tagok átvételi 
levelét helybenhagyják.
Tasmaniában,a két egyháztestület közötti közösség jelentős 
megtapasztalása után a közös bizottság igy tudósit:
1.Öszinte kivánság támadt olyan eszközök felfedezésére, 
amelyek által ki lehet fejezni az egységet és meg lehet 
valósitani azt
2.Gyakori és reménytkeltő az az elhatározás,hogy szembenéznek 
minden nehézséggel.
3.Ilyen kivánságok nyilvánultak meg:a.A lehető legmesszebb 
el kell menni azokban ax dolgokban,amelyeket mindkét  egyház 
egyaránt vall hit és életgyakorlat tekintet ében.b.ugy kell 
tekinteni minden különbözőséget,mint amelyet az igazsághoz 
való hüség feláldozása nélkül el lehet simitani.c.A magyarázat 
szabdságnak legalább olyan fokát kell biztositani mint amilyen 
volt a külön közösségekben.d.minden ügyben Krisztus Lelkének 
a szándékát kell keresni.



m

  A tanitást is tételszerüen megfogalmazták,
hogy ez legyen a tárgyalásokon a vezérfonal.Krisztus Egyháza 
el is fogadta ezt,de baptisták számára el fogadhatatlannak 

bizonyult.Noha u jra áttanulmányozták,nem tudták elfogadni, 
ez lett aztán az akd á l y a  további tárgyalások folytatásának.

b.A usztrália
I.Anglikánok 
II.Methodisták
tárgyaltak a kölcsönös megértés és egy esetleges unio érdekében
l93l ben a Melbourne i érsek Frederick Head kezdte el ezeket 

  a nem hivatalos tárgyalásokat,az ausztráliai püspökök bele- 
egyesésével meghivta a methodistákat/Victoriai én T asmániai 

  Methodista egyházat/ barátságos megbeszélésekre,amelyeken 
az egyházak az szorosabb egységéről beszélnek majd.Az első ilyen 
konferenciát 1932 március 3o án tartották;több ,mint tizenöt 
esztendőn keresztül tartottak ilyen gyüléseket szabálytalan 
időközökben és 1947 ben egy beszámolót is bocsátottak ki.

  Ez a beszámoló megegyező hittételeket foglal magában az 
egyház természetére,az evangéliumra,az evangéliumi szentségekre, 
keresztyén szolgálatra/ministry/ és püspökségre vonatkozólag és 
végül az egységről beszél,amelyet nem szabad egyformaságnak érteni 
Ezek a tételek hosszu és türelmes theologiai kutatás eredménye.
Előszőr az anglikán és methodista tanitás tételei vannak elren
dezve párhuzamos hasábokon,amikor azonban ugy találták,hogy ez 
a m ó d  nem szolgáltat igazságot sem meglévő megegyezéseknek 
a két egyházszervezet között,sem a véleménykülönbségeknek az 
egyes egyházszervezeten belül ,elvetették egy egyszerübb módszer 
érdekében.Az eg ész okiratot a Lambeth Quadrlateral/négyszög ?/ 
lal kapcsolatban fogalmazták meg mint további haladás kiinduló
pontját.

  A püspökségről ilyen megegyezés történt:
A püspökség az egyházi életnek olyan helye ,amelynek figyelembe
vétele nélkül egyetlen eg y e s ült egyházra vonatkozó terv sem 
lehet sikeres.
De felismerik,hogy
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a püspöki ordináció elnyerése a jövőben nem kényszeritené 
azokat,akik ezt elnyerik egy sajátos "püspökségi theoriaára"... 
Az ilyen elnyerés megőrizné a püspökség continuitását a maga 
ősidőktől kezdve való egymásra következő rendjében.Sem nem 
állitaná,sem nem zárná ki az apostoli suocessio elvát,hogy t.i. 
az, apostoli successio a történelmi püspökségben meghatározza 
a lelkészi szolgálat és a szentségek értékét.
A határozat nem tartalmaz világos képet részletesen,vagy egy 
konkrét tervet az egyesült etyház számára,vagy azt az utat 
módot,ahogyan egy ilyen egyházat létre lehetne hozni.A beszá
molónak a tanulmányozását mindazoknak ajánlják akiket 
ér ei-:el az egység kérdése,az egyház békéje és ereje ezekben 
a válságos napokban.Mivel egyik egyház nem foglalt hivatalosan 
állást a beszámolóval kapcsolatban ez csak az unióra való 
közvetett kisérletek területén marad»amelynek a gyakorlati 
hatása a jövőben derül majd ki.

c.U j Zéland
I. Uj Zélandi Presbiteriánus Egyház
II. Uj Zélandi Methodista Egyház
III. Uj Zélandi Kongragcionalista Unió

tárgyalt egy u jat alkotó egyesilés/corporate union/érdekében

l941 ben kezdődtek meg a tárgyalások a corporális unio 
érdekében mindhárom érdekelt felekezet teljes beleegyezésével.
Az unio tervezetét ás alapját el készítették és ezt el is 
fogadta mindhárom egyház legfelsőbb hatósága ugyszólván ellenszav 
zat nélkül.A tárgyalásokon azt a határozatok  hozták,hogy 
miután a legfelsőbb hatóságok elfogadtak a tervezetet mindegyik 
érdekelt egyház tagtöbbségének is el kell fogadni azt.Megtartották 
a beszámolót.Mindhárom egyházban kedvező szavazásról számoltak 
be,de a kisebbség is elég számottevő volt ahhoz,hogy nyilvánvaló
legyen az,hogy nem lenne igazságos tovább menni az unió felé, 
különösen azért mert valószinünek látszott ,hogy a Presbiteriánus 
Egyházban a beleegyezését nem adó kisebbség kivül maradna az 
unión és mint ,ahogy Kanadában is történt továbbra is megmaradna 
Presbietiánus Egyháznak.
Ezért 1949 ben a tárgyalásokat ideiglenesen megszakitották, 
illetve felfüggesztették és további lépéseket nem tettek. 

 Hogyha egy későbbi időpontban a tárgyalásokat eredményesen 
tudják majd befejezni,ugy az eredményképpen megalakuló 
egyesült egyháznak több,mint fél millió tagja lesz.



-   91    -
d.Amerikai Egyesült Államok
I . Az Amerikai Lutheránus Egyház
II. A Lutheránus Egyház /Missouri Synod/
tárgyalt szorosabb közösség és egy esetleges szerves 

unió létrehozása érdekében
/Az Amerikai Lutheránus Egyházra vonatkozólag lásd a 44.o.t/

A Lutheránus Egyház /Missouri Synod/ l,674,9ol tagjával 
/195o es adat/ a második legnagyobb egyházszervezet az 
Egyesült Államokban.1847 ben szervezték Missouri,Ohio és 
Más Államok Kémet Evangélikus Zsinata néven.Sokan az 
eredeti tagok közül Németországból vándoroltak ki,annak 
következtében hogy a porosz kormány erőszakolta a Porosz 
Uniót/lutheránus és református unió/ és ezek nem voltak 
hajlandók elfogadni ezt.A egyesitési tendencia visszahatása 
képen valamint annak a liberális lutheranizmusnak,amit 
Amerikában találtaiba reakciója képen ez a Zsinat mindig 
megőrizte szigoru hitvallásos lutheránus álláspontját.
A Biblia mellett minden lutheránus hitvallási iratot elfogad 
ez az egyház-az 155o es Formula Concordiae t,a megnemváltoztatott 
Ágostai Hitvallást,a Schmalkaldi cikkeket,Luther Nagy és Kis 
Kátéját.Az amerikai protestáns egyházszervezetek között 
csaknem egyedül ez az egyház tart fenn kitejedt egyházi 
iskolarendszert.Minden egyházi cooperatio val szembehelyezkedik 
-még lutheránus egyházszervezetekkel kapcsolatban is-nehogy 
kompromisszumot kelljen kötnie a tiszta lutheránus hitet 
veszélyeztetve.
Ezért nagy haladásnak tekintették,amikor az Amerikai Luthránus 
Egyház "Közösség" bizottsága és a Lutheránus Egyház/Missouri 
Synod/ "Tanbeli egység" bizottsága megkapta a felhatalmazást 
arra,hogy találkozzék egymással és fogalmazzon meg egy közös 
hitvallást.A Közös Hitvallás 195o re elkészült,a keresztyén 
hittel kapcsolatos minden hittételt tartalmaz-beleértve Istent, 
hitet,embert,megváltást,kiválasztást,kegyelmi eszközöket, 
megigazulást,megtérést,megszentelődést,egyházat,de semmit 
sem tartalmaz a keresztyén életgyakorlatra vonatkozólag,ezt 
a Közös Hitvallást gondos tanulmányozás és megvitatás után 
mind az Amerikai Lutheránus Egyház Konventje,mind a Lutheránus 
Egyház /Missouri Synod/ Zsinata elfogadta.A következő lépés 
az volt,hogy a Közös Hitvallást a Lutheránus Egyháznak 
szét kellett küldenie a Zsinati Konferencia tagzsinatainak 
és az alkotmány szerint mindegyiknek nyilatkoznia kellett 
a Közös Hitvallással kapcsolatban:és ugyanezt meg kellett 
tennie az Amerikai lutheránus Egyháznak az Amerikai Lutheránus 
Konferencia tagegyházaival.



S ajnos ennek a nagyon konzervativ lutheránus egyháznak 
az egységre való törekvése a Lutheránus Egyházon/Missouri 

S ynod/ belül szakadásra vezetett,az egyik tagzsinata 
tiltakozásképpen kilépett és külön független egyházat 
alakitott.Látva ezt az eseményt valamint az amerikai lutheránus 
egyházak növekvő egységmozgalmát a további lépéseket a két egyház 

k özötti szerves egységre vonatkozólag,sine die,elhalasztották.
e.Amerikai Egyesült Államok

I. USA Protestáns Püspöki Egyház 
II.Református Püspöki Egyház

A  Református Püspüki Egyházat 1873 ban George David Cummins 
püspök,más papok és laikusok a Protestáns Püspöki Egyházból 

a l a kitották protestálás képen az ellen a romanizáló tendencia
e l l e n , amely szerintük hóditott a Protestáns Püspöki Egyházban.
A  püspöki succes siot gondosan megőrizték és noha a multban 
más egyházak lelkészei is csatlakoztak a Református Püspöki 
 Egyházhoz annélkül,hogy hogy püspökileg lettek volna ordinálva, 
jelenleg nincsen olyan lelkésze az egyháznak,akik nem részesültek 
volna püspöki ordinációban.
A Református Püspöki Egyháznak 1948 ban csak 8,571 tagja volt 
az Egyesült Államokban és még egy kis csoportja Nagy Británia- 
ban.
1888 ban az amerikai püspökök a Lambeth Konferencia elé 

 terjesztettek egy olyan nyilatkozatot,amely szerint megtagadják 
 a Református Püspöki Egyház szolgáló rendjeinek/ordera/ az 
e l i s m e r é s é t . K é s ő b b  n y i l v á n o s s á g r a  
j u t o t t  a d a t o k  s z e r i n t  e z ta nyilatkozatot nem fogadták el és /anglikán szempontból/

 ebben az egyházban az érvényes episcopátust megőrizték.
1937 ben a Protestáns Püspöki Egyház Püspökeinek Háza a 

 következő nyilatkozatot adta ki: 
A Püspökök háza legszivélyesebb üdvözletét küldi a Refomátus 

 Püspöki Egyháznak és azt reméli,hogy hamarosan eljön az az idő 
 amikor látható egységben egyesülünk.
A két egyháznak a küldöttei 1938 február 16 án találkoztak 
és megállapitották
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hogy a két egyház közötti különbségek főleg a hangsulyban 
vannak csak és meg van a megegyezés reménye.
194o ben a Protestáns Püspöki Egyház püspökei felhatalmazták 
az egység elérése érdekében alakitott bizottságot,hogy 
bocsásson ki egy pamflet ot ilyen cimen:A Lambeth konferencia 
és a Református Püspöki Egyház,tanubizonyságul és küldje ezt 
el az anglikán communio minden püspökének a Református Püspöki 
Egyházzal való tárgyalás előkészitése-képpen.Ez a p amphlet 
elkészült a szétküldésre a Pearl Harbouri japán támadás 
hetében.A háborus viszonyok következtében sok püspök nem kapta 
meg a pamfletet vagy nem tudott rá válaszolni.Minden megérkezett 
válasz kedvező volt de nem volt elégséges ,hogy egy azonnali 
cselekvést igazoljon.
1943 ban az egység elérése érdékeében alakitott bizottság 
azt közölte,hogy a Református Püspöki Egyház bizottsága 
vonakodik további tárgyalások folytatására.Azóta mostanáig
az ügy ugyanott vesztegel.

f. Amerikai Egyesült Államok
I.Az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus Egyháza
II.Az Amerikai Egyesült Államok Protestáns Püspöki Egyháza
 tárgyalt a szerves unio érdekében
1937 ben a Protestáns Püspöki Egyház Egyetemes közgyülésén 
a USA Presbiteriánus Egyházával való unio érdekében kiadott 
következő deklarációt fogadtak el:
Mivel a két egyház egy abban a hitben,hogy Jézus Krisztus 
Urunk Isten testbeöltözött igéje,a Szentirást a hit legfőbb 
zsinormértékének ismeri el,Krisztus által rendel két szentséget
fogadja el és hiszi,hogy Krisztus Egyházának /egysége Isten 
akarata,ezennel ünnepélyesen kljei intjük azt a szándékát, 
hogy egymással szerves unióra lépjen
és egyuttal ez az Egyetemes Közgyülés meghivta a USA beli 
Presbiteriánus Egyházat,hogy csatlakozzák a deklarációelfogadásá- 
hoz.Ennek az Egyháznak az Egyetemes közgyülése ezt meg is 
tette 1937 májusában.
1938 októberében "Inditványozott Megegyezés" néven egy okiratot 
hoztak nyilvánosságra.Gyakorlati inditványokat tartalmaz
 kisvárosi és falusi együttmunkálkodásra vonatkozólag.

A megegyezés tervezet azt inditványozza,hogy



kezdjék el bizonyos magától adódó esetek el,ahol a lelkészek 
már ténylegesen szolgálnak mindkét egyház tagjai között 
ezeken a helyeken ki kellene terjeszteni az ordinációt vagy 
pótló ordinációt/supplementel ordination/ kellene bevezetni 
amely által az egyik egyházszervezet már felszentelt személyét 
a másik egyház is elfogadná és hivatalában megerősitené.

A Konkordátum sok oldalról erős kritikával találkozott, 
t öbbek között a következő véleménytirták róla
A szent rendeknek a fontos fogalma/Holy Orders/ a jelenlegi 
előkészületekben nem egyezik meg a Püspöki Egyház kánonával 

 és rendtartásával,amelyeket megegyezés esetében e szerint 
kellen megváltoztatni ,ez pedig nem lenne lehetséges a 
Katholikus Egyház/értsd itt a püspöki egyházat,fordi tó/  
élő hagyományainak a megerőszakolása nélkül.
A két egyház bizottságait ez a kritika a helyzet mélyebb 
vizsgálatára késztette és olyan tervezetet igyekeztek elfogadni 
amely mindkét egyház által elfogadható lesz a papság szolgálatáva 
kapcsolatban.Alapos tanulmányozás után egy idő mulva kiadtak 
egy okmány kisérletet Közös Ordináció cimen.De mindinkább 
arra a meggyőződésre jutottak
hogy minden közös elrendezéssel kapcsolatos problémát,vagy 
részletkérdést kielégitő módon csak egy sokkal teljesebben 
kidolgozott unió tervezet alapján lehet megoldani.
A következő három esztendő abban a munkában telt el,hogy egy 
unió tervezetet /Basis of Union/ dolgoztak ki,ezt a tervezetet 
1946 ban tették közzé.Ez a tervezet világosan megállapitja,hogy 
a tárgyalások elismert célja a szerves egység létrehozása.Ez 

  a kifejezés magában foglalja azt,hogy amikor az egyesülés 
folyamata befejezéshez jutott már majd,akkor egy egyház lesz 

 a kettőből,azonos hittel,egy urvacsorázók listájával,egy 
 papsággal,egy közigazgatási rendszerrel.
AZ unió tervezet az egyesült egyházban a püspökségről 
/episcopasy/,de azzal a fenntartással hogy
amig ebben a kérdésben különböző volt az álláspont és hit és 
ezt továbbra is megengedik az egyesült e g yházban is,addig 

 megegyezésre jutottak,hogy a p ü p ö k ségnek a folytatólagosságát 
amely az ősi,megosztatlan egyházból származik továbbra is 
megtartjak,mind az unió megszületésekor,mind pedig azután.
A terv magábafoglalja ugyancsak a presbiteriánus hagyományban 

szokásos kormányzó presbitériumot /ruling eldership/:
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A kormányzó presbiterek azok a laikus képviselők,akiket az 
egyháztagok választanak abból a célból,hogy a presbiterkkel 
karöltve/presbiterek itt papokat,lelkészeket jelentenek/ 
kormányozzannk és fegyelmet gyakoroljanak. Ezek a kormányzó 
presbiterek/eldera/ esküt kötélének tenni az e gyház tanitásához 
és kormányzatához való hüségre és egy presbiter/pap!/ iktatja 
be őket tisztségükbe imádsággal és kézrátevéssal.
Gondoskodás történt a lelkészt szolgálat egységegyesitésére az 
unió idejére
Amikor az unió életbelép,minden kerületben hivatalon istentiszte
leteket tartanak,amelyeken a lelkészt szolgálat felhatalmazását 
k iterjesztik és kölcsönösen elimerik az egyesült egyházban,

presbitérium elnöke és kisérő presbiterei kézrátétellel 
iktatják be a püspököt és a papokat;hasonlómódon a püspök 
és presbiterei kézrátevéssel iktatják be a presbietránus 
lelkészeket hivatalukba .Az elnöknek,vagy a püspöknek a 
következő formulát kell mondania:
Ezennel elismerjük eddigi ige és szentségszolgálatodat  és 
hozzáadjuk a Szent Rendek kegyelmét és felhatalmazását,
amelyet ez az egyház adományoz.
Az elnök vagy püspök a kisérő presbiterekkel kézrátevéssel 
iktatja be a lelkészt és ezt mondja:
Végy felhatalmazást az egyesült egyházban a szolgálat végzésére, 
Isten igéjének hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására;az 
Atya,Fiú,Szent Lélek nevében Ámen.
Ugy remélték,hogy a Protestáns Püspöki Egyház Egyetemes Gyülése 
az unió tervezetet megküldi a kerületeinek tanulmányozásra 
és vélemé nyezésre 1946 ban és hogy a Presbiteriánus Egyház
Egyetem a Közgyülése hasonló mádon fog eljárni .A Püspöki 
Egyház Egyetemes Gyülése azonban nem járult hozzá az unió 
t e r v e z e t h e z  az inditványt nem küldte tovább tanulmányozásra. 
Sokan ugy érezték,hogy a leszi szolgálat tárgyában theologiailag 
kivédhetetlen kompromisszumot jelentenek az iinditványozott 
 tervek és tulságosan is készek az anglikán egyház liturgiai 
 hagyományainak feladására.Ehelyett az Egyetemes Gyülés utasitotta 
 az egység létrehozására alakiott bizottságát,hogy
készitsen egy olyan nyilatkozatot a hit és egyházszervezetre 
vonatkezülag,amely összhangban van a Lambeth Quadrilateral-lal  
amelynek alapján az Amerikai Egyesült Államok Protestáns 
Püspöki Egyháza
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59.A K o n f erencia megegyezik abban,hogy az Amerikai 
Egyesült Államok Protestáns Püspöki Egyházának az egység 
 elérésére alakitott bizottsága által készitett Hit és 
 Egyházszervezet nyilatkozat teljes összhangban van a Lambeth 
Quadrilateral lal és ezt a Protestáns Püspöki Egyház felhasznál- 
hatja bármely keresztyén egyházszervezettel való tárgyalásra.
Az unio tervezetnek a végleges elutasitása sulyos megrázkódtatást 
jelentést azok számára a Presbitertánus Egyházban,akik 
az uniós törekvésekben érdekelve voltak.Nem történt további 
lépés az unió felé és a Protestáns püspöki Egyház nem bocsájtko- 
zott  szerves szövetségi kapcsolatba sem az 
Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházával ,sem 
más érdekelt egyházszervezettel.

Lásd:Bell,Documents l59-178 o.

kész urvacsoraközösségre lépni az Amerikai Egyesült Államok 
presbiteriánus Egyházával és más illetékes egyházakkal, 
továbbá kész a szerves szövetség/organic federation/ felé 
i s  lépéseket tenni.
A  "szerves szövetség" kifejezés uj a keresztyén egység 
tárgyalások történetében és bizonyos nehézséget Jelent 
a pontos meghatározása.Az 1948 as Lambeth Konferencián 
elnöklő püspököt megkérték,hogy terjes ize élő ezt a hit és
egyházszervezet nyilatfcozatot.Ez meg is történt és a 
konferencia kijelentette a következőket.


