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Dr.Harmannus Obendiek :
Szétszakadozottságunk szociális és kulturális tényezői.

Témánkat már az 1937 es edinburghi konferencia is érintette.
Az 195l novemberében Bosseyben rendezett konferencia minden
tagja felismerte ennek a kérdésnek sürgető szükségességét. 
Elhatározták,hogy a lundi konferencia minden résztvevőjének 
felhívják a figyelmét erre.Minden egyes egyháznak szembe kell 
néznie ezzel a problémával saját történelmének ás a jelen 
kornak a fényében.Nem szabad megtörténnie annak,hogy csak egy 
néhány szakértőt foglalkoztat ez a kérdés,mig az egyházak
teljesen érdektelenül járják a saját utjukat. Most nékünk
foglalkoznunk kell a kutatás szükségességével és egy olyan folyamod
vánnyal,melyet meg kell hallani.
Négy pont vezethet bennünket:
I.Azért beszélünk kulturális és szociális tényezőkről,mert az
egyháznak,mint Krisztus egyházának a léte ebben a világban

*

összekapcsolódik kulturális és szociális tényezőkkel,
II. Az egyház a világban összetett test és ezért nem kerülhetjük 
ki a nehézségeket melyeket témánk ad.
III. Azok a szempontok,melyeken eddig elindultak ki akarják 
mozditani az egyházakat saját egyéni létük önbizonyosságából.
IV.Azokkal a feladatokkal foglalkozunk,történelmünk kritikai  
megfontolásával,melyeket a jelen ad fel nékünk.

I.
1.Ismerjük régebbről a következő témákat: Keresztyénség és ókor.,
Egyház és Állam ,Theologia és Fiólóz f i a ,Keresztyén hit és Értelem.,
Misszió és gyarmatositás,stb...De semmit sem jelent számunkra már,
ha ezekkel a témákkal történetileg foglalkozunk.Sokkal több 
kívántatik tőlünk.A Hit és Egyházszervezet mozgalom eredete szerint
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nem akadémikus ügy csupán.Canon lausannei és Dr.Hadgson 
edinburghi beszámolói nyilvánvalóvá teszik ezt .A meglévő 
feszültségek ellenére Brilioth érsek azt tudta mondani Amsterdamban 
hogy " a tudósok feladatát az egy szent katolikus és apostoli 
Egyház látványa világitja meg."Az edinburghi konferencia pedig 
azt a felhivást intézte minden egyház minden kersztyén testvéréhez 
hogy "igyekezzenek legyőzni mindazokat a tényezőket,melyek 
szakadozottságunk eredményeképpen hátráltatják az evangélium 
hirdetését a nem-keresztyén világban.” Ez ezért valóban nem 
akadémikus kérdés.Mi Krisztus meglévő egyházára gondolunk,melynek 
hivatása van ebben  a világban és nem csak mint valami statikus 
mintaképre,melyet kivülről lehet objektiven tanumányozni.Mindenki, 
aki Jézus Krisztus egyházáról beszél és az egyház szétszakadozott- 
ságát tanulmányozza önmaga is kell hogy valljon hite és magatartása 
felől.
2. Örizkednünk kell a hamis objektivitástól.A szociális és 
kulturális tényezőket kezdettől fogva sajátos fényben kell néznünk. 
Nem szabad belőlül isteneket csinálnunk.Nincs az a hatalmunk,mely 
egyedül csak Jézus Krisztusnak adatott mennyen és földtön.
Jézus el fogja érni céljait egyházával mindenképpen,akár szolgá
latába állitja a szociális és kulturális tényezőket ,akár
győzelmesen fölibük kerekedik. 
3. Csak ebben a megvilágitásban van meg az az igazi szabadságunk, 
hogy kinyomozzuk és felfedezzük a a kulturális és szociális tényezőke; 
és befolyásukat kutassuk.Ennélkül a megvilágitás nélkül hamis vágánya 
kerülnénk és az egyházról szociológiailag beszélnénk.Ebben az
esetben ugy okoskodnánk,hogy az emberi társadalomnak van szüksége 
arra,hogy bizonyos tényezőktől megszabaditsák,melyek fejlődését 
hátráltatják.Az igaz,hogy  nem tekinthetjük az egyházat 
csak az eljövendő világ szempontjából,de nem nézhetünk rá ugy sem,

• 

hogy figyelmbe ne vennénk Jézus Krisztus uraságát.A kulturális és
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szociális tényezőkkel kapcsolatban valljuk "A Te itéleteid szerint
áll minden ma is;mert minden ami van tenéked szolgál”Ps.119,91.
4.Ebben az összefüggésben készek vagyunk elismerni,hogy Jézus
Krisztus földi urasága vitatható uraság,Az a nap még nem Jött el, 
amikor " minden nyelv vallja,hogy Jézus Krisztus Ur az Atya Isten   
dicsőségére"Fil 2,11, Elismerjük ezt a ”még nem” et. Ezért beszélünk 
teljes komolysággal olyan földi tényezőkről,mint amilyenek a
kulturális és szociális tényezők is.Ezek sem lehetnek semlegesek
Jézus Krisztus iránt.Önmagukban talán semlegesek,közömbösek.Ki merné 
azt állítani,hogy a világi hatalom.pénz,szervezetek, technikai 
tudomány mind mind gonosz vagy keresztyén ellenes hatalmak.Mégis
szükséges megkérdezni,hogy kitszolgálnak ezek a tényezők és
milyen lélek kormányozza ezeket,
5, A biblia beszél fejedelemségekről és hatalmasságokról sőt még 
a gonoszról is.Ezeknek a helyeknek sajátos Jelentésük van,Talán
nem is is érhetjük ma már ezeket.Mégis nem szabad a világgal
kompromisszumot kötnünk.Hasonlóképpen tilos e világ alapelvének
a harcot tekintetünk.Jézus Krisztus Ur voltáról és uralmáról 
beszélünk és ugyanakkor egy olyan világról tudunk ,amely szembe- 
került Jézus Krisztussal.Ezért kell megkérdeznünk,hogy vajjon az 
 egyházak használhatják e a kulturális és szociális tényezőket
Jézus Krisztus szolgálatában.Megtörténhetnék az az eset,hogy az 
egyházak ezeknek a tényezőknek a segítségével igyekeznének biztosit- 

 ni saját életüket.Ilytmódon is hangozhatnék Jézus Krisztus neve,
mégis ez Jézus Krisztus nélkül való élet lenne.Ilyen kisérletet 
tenne az egyház-vagy az egyháznak egy ága-hogyha nem volna
hajlandó Jézus Krisztussal meghalni,hogy vele együtt éljen is. 
Róm.6,3-4.
6. Még egy lépéssel tovább kell mennünk.Gyakran ugy látszik,hogy 
ezeket a tényezőket ugy lehet ellenőrizni,hogy nem váltak mesterein 
Ezeknek kellene szolgálniok bennünket /Gen.28/ de mi válunk
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szolgáikká.Mi a pénznek a szerepe az egyházban?Milyen romboló
befolyással lehet az egyház számára ha barátságos magatartást 
tanusit azok iránt a hatalmak,csoportok,szervezetek vagy egyének
iránt akik pénzzel rendelkeznek.Ily módon az egyháznak a 
jelleme menne tönkre.A világi hatalmakat Isten rendelte.De 
Macchiavelli feltartóztathatalan világossággal kimutatta a 
hatalom démonikus természetét/Grerhard Ritter,Machstaat und Utopie/ 
Vannak világi hatalmak,melyek minden szociális és kulturális
tényező felett gyakorolják a hatalmat.Ez igaz lehet az es^tházról
is.Talán az egyház nem volt elég hűséges a hivatsához és most 
egyszerüen ugy tekintik,mint a szociális és kulturális élet egy 
tényezőjét,Ezek a világi hatalmak megkísérlik,hogy az egyházat
saját szolgálatukba állítsák.Mi lesz az eredménye az állam iránti
ilyen alkalmazkodásnak,hogyha az egyház mindenbe belenyugszik 
7.Nem próbálunk itt egy hatalmai filozófiát kifejleszteni vagy egy
dinamikus vagy mágikus világképet védeni. Hanem Krisztus

hatalmakegyházát ezek között a karimák között a maga látható szétszakadozottsá-  
gában nézzük. Az egyház ezért sohasem lehet meghunyászkodó,Nem 
követhet semlegességi politikát. Ez mindig a hit engedelmes-égének a 
kérdése.Sz az engedelmesség csak akkor lehetséges,ha a világot 
Jézus Krisztus győzelmének a megvilágitásában nézzük.Ebben az 
esetben a világi hatalmaknak nincsen hatalmuk.A kulturális tényezők 
ekkor tisztán kulturális kérdéssé válnak,Szociális tényezők a 
szociális élet keretei közé kerülnek.Ellenőrizhetőkké és használhatok 
válnak számunkra,hogyha általuk Krisztus uralmát szolgáljuk és 
akaratát tesszük/egyuttal az emberiség javát is munkáljuk/
8.Ebben a hivő engedelmességben az egyházi idealizmusnak minden

|formáját el kell vetni.Ez azt jelenténé,hogy nekiséreljük meg
az egyházat egy eszme szerint alakitani?Meg akarjuk védeni az■a . 

i egyházat minden nem-egyházi tényező befolyásától?igy alig lenne 
: lehetséges az egyház számára müködési területet. biztositani.Amilyen



bizonyos ,hogy Jézus Krisztus emberré lett,olyan bizonyos ,hogy
az egyház a világban van.Ebben a világban mindig az a
probléma,hogyan kell helyesen dönteni éppenugy probléma az is,
hogyan lehet megtalálni a kulturális és szociális tényezők
helyes használatát.Nem volt szükséges,hogy Pál megtérése után
jellemének határozottsága megváltozzék.Mint keresztyénnek és
apostolnak nem kellett megtagadnia theologiai és világi nevelését.
Leveleit melyek számunkra kánoni értéküek erősen befolyásolták
szociális és kulturális tényezők.Pál személyisége egyénisége nem
formálódott át "irógéppé".Azok a tényezők,melyeket megelőzőleg
a keresztyén egyház elleni harcban felhasznált ,most Jézus Krisztus
szolgálatának eszközévé váltak.Ilymódon megkapták helyes értéküket.
Az egyháznak nem kell megtagadnia a pénzt.Krisztus is leült a 
persely közelébe melybe adományokat dobtak.Nem szólt semmit a 
pénz gyüjtés ellen.De az sem  célnélkül való,hogy az Uj Testamen
tumban megtaláljuk a gazdag ifju történetét.Az apostol is beszél 
az adás és elfogadás módjáról. /Fil.4,15./

A kérdés mindig az,hogy Jézus Krisztus uralmát elismerik e 
a kulturálisé szociális keretek között és hogy érezhető e 
az Ur szolgálata a világ felé egyházán keresztül.
9.Ezért nem elégedhetünk meg egy statikus állásponttal.Jelenleg éppen 
a kulturális és szociális tényezők azok,amelyek az egyházat elő- 
haladásra késztetik.1937 ben Edinburghben York érseke a következőket 
mondta:”Azt a haladást melyet elértünk részben a világ zaklatott 
helyzetéből fakadó kényszernek köszönhetjak."A Lausanne és 
Edinburgh közötti időszakra gondolt,mint az alakuló unió időszakára. 
Ezt is mondta:"Egyházaink azért küldtek ide bennünket,hogy megvitassul 
különbségeinket azért,hogy legyőzhessük azokat."Ez volt az a 
szellem,amelyben a bosseyi konferencia is dolgozott.Ez a szellem, 
amelyben nékünk annak a konferenciának a beszámolóját fogadnunk kell 
és amelyben válszolnunk kell az ott feltett kérdésre:"Mit lehet
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tenni ?"Ezt a kérdést mi csak igy fejezhetjük ki:"Mit tehetünk ml ?"

lo.Ezt a kérdést teljes bizalommal tesszük fel,még ha ismereteink 
töredékesek is és csak lépésről lépésre tudunk csak haladni.
Hiszünk az egyház egységében mert ez volt az egyház Fejének az 
akarata.Jézus Krisztus az egyház Feje Ura ennek a világnak, 
beleértve a szociális és kulturális tényezőket is.Ebben a hitben 
merjük keresni és ktatni tárgyalásainkhoz a helyes utat.Ama nap
fényében látjuk alázatos szolgálatunkat.Amikor az a nap eljön,
akkor már kulturális és szociális tényezők nem foglalnak le többé
 és akkor nyilvánvaló lesz hogy ezek sem akadályozhatják meg
 az egy nyáj teremtését egy pásztor vezetése alatt.Igen,
 ezeknek a tényezőknek is az Ö uralmát kell szolgálniok.

II.
Noha egész légióra való nehézségünk van,mégse kerüljük ki ezeket.
 Nem szabad optimistáknak lennünk.
 l.Még a definicióink sem egyértelmüek."Elfelejtett tényezőink"
 vannak /Olivér Tomkins/"politikai,szociális,gazdasági és más
 tényezőink,melyek együtt hatnak a tanitási tényezőkkel/ Dodd/
 Dr.Doddnak "az a gyanuja,hogy tudatalatti és be nem vallott
 motivumok is szerepet játszanak".Bosseyban megtárgyaltuk a 
nem-theologiai tényezőket,melyek megakadályozzák az egyház egységét, 
vagy elősegitik a fejlődését.Annak a brossurának a cime,amelyet 
kaptunk ez:"A szociális és kulturális tényezők jelentősége az 
egyház szétszakadotottságával kapcsolatosan."Nincs szükségünk

 ezzel a definicióval vitatkoznunk.mivel azok a tényezők,amelyekkel 
foglalkozik nem könnyen nyomozhatók ki.Talán először el kellene 
határolnunk azt a területet,amelyen belül ezek a tényezők 
müködnek az egyházon belül és mások ,mint pusztán theologiai
 tényezők.



2.De ez a meghatározás ujabb nehézséget okoz .Mik azok a
theologiai tényezők ?Nem próbáljuk elkülöníteni az egyházat a
világtól?Ismerjük azokat a kísérleteket,melyek megpróbálták
elválasztani Krisztus két természetét.Mindazáltal Jézus Krisztus
egy és oszthatatlan és amilyen biztos,hogy Jézus Krisztus tanítványa
nincsenek a világból és mégis a világban vannak és osztoznak
a világ minden kérdésében,
Igy mindez nagyon komplikáltnak látszik és aligha lehetséges 
a nem-theologiai tényezők egyöntetű névsorát elkészíteni ugy hogy 
ezek a tényezők theologiailag és kulturálisan megfeleljenek a
feltételeknek és még sem theologiaiak.A theologiát nem lehet
egy absztrakt tanitási rendszernek tekinteni,a theologiában minden
Isten és ember kapcsolatával foglalkozik és ezért azzal a kapcsolat
is amely az Isten szine előtt élő embert felebarátjával összefüzi.
Ez az utóbbi kapcsolat elkerülhetetlenül a szociális ás kulturális 
tényezők területére visz bennünket.Ezekszerint megvagyunk kötve 
annak a kutatásában,hogy ezek a tényezők meddig tekinthetők 
theologiailag meghatározottaknak.
3. Rendszerint az egyházak cselekedeteiket theologiailag igyekszenel 
igazolni.Ez a tények veszélye elpalástolásához vezethet.Jé hittel
lehet öncsalást gyakorolni.Akármi is legyen kétségtelenül
elsötétiti az eredményt.Hogyan lehet például üldözéseket 
Igazolni?Milyen alapon lehet védeni az egyház és állam egymás 
mellett élését egy totalitariánus rendszerben ?Milyen theologiai 
 megokolások igazolták a Hitlernek tett hüség esküt?Egy kis csoport 
megtagadta az eskületételt.Lesz e valaha olyan egyház,mely kész 
szabadságát megvédeni fenyegetéssel szembenézve is?Mik végül 
azok a valóságos motívumok és erők minden egyéni helyzetben ?
4. Van változás magukban a tényezőkben is.Egy évszázadokkal ezelőtti 
d ö tés,amely tisztán theologiai alapon történt manapság lehet,hogy - 
c sak a keresztyén kultura rszévé lett.Egy multban tett hitnyilatkozat 
lehet hogy már ideológiává vált.A rendnek a kérdése,amely áldásos



lehetett a multban a jelen körülménye között veszélyes lehet.
 A bibliában arról van szó,hogy hüségesnek kell lenni a parancsolat-
tokhoz, de éppenugy beszél a biblia "itt és most döntésekről" és
 hamis tradicionalizmusnak tartja ezt az érvet:"Ábrahám a mi 

János
atyánk" xters erre igy felel:"Isten képes ezekből a  kövekből
is fiakat támasztani magának" 
b.Az ügy sokkal tisztább akkor ,amikor az egyházat üldözik.De
még ilyen körülmények közöttsincsen garancia arra nézve,hogy
mindig a theologiai tényezők a döntőek.Ez elég világosan kitűnik 
az első három évszázad irataiból és ugyancsak megtapasztaltuk ezt  
a mi korunkban is.Szociális és kulturális tényezői: éreztették
hatásukat a döntésekben,mivel nincsen egyház mely szivesen
feláldozná társadalmi helyzetét a szociális és kulturális éle t 
terén.Az üldözések visszaülik az egyházat theologiai alapjaihoz.
Énig kész melletük kitartani.De még ebben az esetben sem 
Minden theologla,mert nincsen egyház,amely csak a theologlátóL

6 .Hasonlóképpen lehetséges a tényezők összeszövődd se/összejátssása/
A különböző felekezetek jelenségére ugy kell néznünk,mint élő képre 
inkább és nem mozaikra.Az egyházi és a világi történelem összefonódik
és lehetetlen egymástól széjjelválasztani.Például nevelési szükség 
okozhat felekezeti változást,hogyha azt remélik,hogy az uj felekezet 
segiteni fog ebben a kérdében.Igy terjedt el a kálvinizmus az
alsó Rajna vidékén és láthatjuk ,hogy a gyülekezetekben hogyan
fejlődött a gazdasági tevékenység és a személyes felelőség.
7.Ezért nincsenek kizárólagos érvényü tényezők,egyiküknek sincs
független rtéke.Ez éppenugy érvényes a theologiai tényezőkre,mint
 többi tényezőre."Mert Őbenne teremtetett minden ami van a

 mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanokból. 1.16. 
 "A mi Urunk Krisztus Jézus keresztjében nekem megfeszittetett a   világ és én is a világnak"Gal.6,14.Ezért nékünk minden tényezőt

Í P            

a kell vennünk és a mi bününk és nehézségünk az,hogy



Krisztus egyháza lenni és pusztán szociális és kulturális 
tényezők eredményévé válunk.Ez az,ahogyan a forradalmak vezetői 
látják az egyházat.Ez az itélet vezessen el bennünket arra, 
hogy vizsgáljuk meg,hogy mi mint egyház a fentvalo dolgokkal 
törődünk ,Kol,3,2. Ugy találhatjuk, hogy általában az egyház 
az emberi társadalom többi alakulataival együtt valóban szociális 
és kulturális tényezőkből áll és ennek a világnak a dolgait 
keresi azaz önmagát.
8. Egy másik nehézség inkább technikai jellegü.A szociális és- 
kulturális tényezők hatása különböző az egyes egyházakban.
Jacques Ellul fejtette ezt ki és a francia helyzetből hozott erre 
példákat,De ez a csomó különbség jó is lehet,megvéd bennünket, 
attól,hogy olyan következtetéseket hamarkodjunk el,amelyeknek nem 
lenne gyakorlati jelentősége.Sem nem készithetünk leltárt ezekből
a tényezőkből.Tudjuk,hogy a Hit és Egyházszervezet négy alapelvének 
egyike,hogy nem igyekszik lépéseket inditványozni az egyházak 
reuniója felé, Mindazáltal,mint az egyházak szolgálólánya 
megvolt az a szándéka,hogy előkészitő munkát végezzen ilyen 
vonalakon.Ilyen munka mindig követőkre talál.A lausannei konferencia 
beszámolójában Bate esperes kifejezi azt a reményét,hogy Brent 
püspök jelen lesz a következő konferencián."hogy elmondja izrael 
gyermekeinek hogy haladniuk kell."Ez az előrehaladás csak ugy 
lehetséges,ha minden egyház felismeri szociális és kulturális 
tényezők befolyását történelmében és jelen életében.Ami 
először ugy jelent meg ,mint nehézésg az igy segitségnek bizonyulhat
9. Amikor mi együtt dolgozunk kialakulnak bizonyos alapvető
strukturák minden különbözőség ellenére és ezek mindannyiunkat
érintenek.Mindinkább ez élsz az eset,ha mi nem csak a multba

jelennel
tekintünk,hanem a       nézünk szembe.Az ifju egyházak
jelentősen közremüködnek ebben a kapcsolat épitésben,mert ezek,nem
ugy mint a régi egyházak nincsenek megterhelve a történelmi 
bonyadalmakkal.



J elenleg olyan szociális és kulturális tényezőkkel kell foglalkoz-
 nunk,melyek mindenkre egyaránt nehezednek.Ez megkönnyiti a munkánkat.
amennyibe készek vagyunk arra,hogy ezek felvilágositsanak.De nem
szabad lekicsinyelnünk a nehézséget,amelyek egy ilyen felvilá-
gost ással járnak; nagyobb szolgálatot és teljesebb odaszánást kiván
 A kérdés az,hogy vajjon az egyes egyházak készek e ezekre a
k onzekvenciákra.Nehézségünk lehet az,hogy megértésünk pusztán
theoretikus marad.Mozgalmunk életének első fázisában a szociális 

é s  politikai kérdések iránti érdeklődés feltámadt már/Rev.Haugwout:
Világmozgalom a keresztyén egység elérésére 1914/Nem különithetjük 
el az ethikát a dogmatikától.

III.

Az a munka,amelyet eddig végeztünk sok közös ügyet megtisztító t, 
együtt és egymástői sokat tanultunk.
Figyelmet érdemel amrikai barátaink munkája.Minden egyháznak
ismernie kell,hogy mire tanitottak bennünket a szektás elszigetelt-
ségtől való félelemmel,a müvészetekkel és tudománnyal, a mult és

 jelen történelmével,nemzeti és faji megkülönböztetéssel,nyelvi
 és osztály megoszlással,valamint a szokások befolyásával kapcsolatba
 A financiális megállapitások is jelentősek lehetnek a számunkra,
 Ezek a tényezők ilyen,vagy olyan módon de érdeklik a mi egyházainkat 
 is,mindegyiket érdemes külön külön és egymáshoz való viszonyában 
is megvizsgálni.Emlékszünk Dr.Dodd buzditó levelére.csakugy mint 
bosseyi konferenciai munkára és az arról való beszámolóra.Mindezek 
 használható felsorolást nyujtanak a szociális és kulturális tényezők
A z előkészitő munkából a következő pontokra szeretném felhivni a
 figyelmét:
 l.Mi a konzervativizmus jelentősége az egyházakkal kapcsolatban? 
 lehet,hogy ez nem más mint annak a ténynek a hangoztatása,hogy 
 az egyház a változatlan evangélium hirdetésére hivatott.Abban a 
 világban,melyet változó és alakuló tényezők irányitanak ez az irány
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olyan konzervativ keretet igyekszik szabni a gondolkodásnak, 
amely noha maga nem theologiai,annál rosszabb,mert van valamii
theologiai igazolása is.Jézus Krisztus változatlan evangéliuma
előre hajt bennünket,mert az utolsó napra mutat.De az egyház 
inkább a multbeli erőkkel azonosítja magát,mint a jelenben levőkkel.
Ilymódon a konzervativizmus az egyházi életben olyan tényezővé
válik,amely nem csak az egyház üzenetét,hanem létét is fenyegeti.
2.Hasonló tényezőt látunk a nacionalizmusban is.Ha egy egyház 
tájegység szerint van szervezve az igen hasznos lehet missziója 
szempontjából.Mégis egészen más dolog az egyházaknak egyes
népeken illetve nemzeteken belül szerveződni,Itt ez a kérdés 
vetődik fel:vajjon az egyház a népből van,vagy a népért van, 
népi kulturális intézmény,vagy Jézus Krisztus egyháza,mely küldeté-
sével van kapcsolatban a néppel.A németországi viszonyok megvilá-
gitják ezt a problémát.A Német Evangéliumi Egyház a háboru után
"Evangéliumi Egyház Németországban"lett ez a változás az egyházi
harcokban elért eredmények egyikét jelöli meg.A probléma mégis
mindkét oldalról felvetődik.Az állam vagy a nép igyekszik mindent 
befolyása alá keriteni,hogy felhasználhassa a saját céljaira,másrész
ről az egyház tulságosan könnyen meghódol annak a kisértésnek, 
hogy egyházi hatalmi politika eszközévé válik és igy a nemzeti
kulturális élet vallásos részlegévé lesz.Talán még nemzeti vagy
állam vallásáé is válhat és ebből jogi és financiális haszna lehet. 
Jelenleg az egyház és állam szétválasztása a szabály,de a 
totalitariánus államok is államosítják az egyházakat.
3.Az egyháztagok szociális háttere nemcsak azoknak az egyházaknak 
jellegét határozzák meg,amelyekt tagjaik önkéntes elhatározása
hozott létre.A nemzeti és állam egyházak szociális vonatkozásaival
kapcsolatban is felvetődik a kérdés.Igy ezeket a hivatalosan
megalapitott egyházakat nem csak hitvallásaik és istentiszteleti
rendjük határozzák meg,hanem szociális tényezők is.Ez világosan
kitünik más egyházakkal való kapcsolatunkban
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   kitünik más egyházakkal valók kapcsolataikból.Ilyen
tényezőkre kell most gondolnunk,mint:pézügyi,nyelvi,politikai és 
gazdasági fejlődés. Jelenleg nagyobb politikai és gazdasági 
tömbök vannak kialakulóban.Vajjon az egyházak megmaradnak e 
régi megosztottságaikban,vagy ezek a nagyobb erőcsoportosulások 
ejtik hatalmukba az egyházakat ?Mi a politikai és kulturális 
terjeszkedés hatása az egyházakra ?Ezek az ersők propagandájuk 
szolgálatába állitják e az egyházakat,vagy az egyházak ezt 
a terjeszkedést az evangélium uj népek felé való hirdetése  
eszközének tekintik?Hát ezeknek a motivumoknak a tisztaságával
mi a helyzet ?
4. Felekezeti változások nem mindig theologiai véleményváltozásban 
gyökereznek sem mindig az igazság utáni érdeklődésből fakadnak. 
Arra gondolunk,hogy a XVI.sz.i reformáció valóban theologiailag 
meghatározott volt,mégis az a sulyos probléma vetődik fel,hogy 
miért korlátozódott német-skandináv- angolszász kulturterületre?
A reformációnak az volt a jelszava:"Az Ige győzedelmeskedik egyedül" 
de akkor miért kellett törvényekkel szabályozni és biztositani?
A refromácio egyházait theologiai k vetkeztetásek vezettek, vg gy 
az egész történelmét,életét és istentiszteletét kezdettől
fogva nem-theologiai tényezők határozták meg ?
5.A bosseyi konferencia egyik előkészitő füzetében B.G.Svery
egy tételt állított fel amelyet egyrész ösztönzőnek másrészt
azonban riasztónak kell tekintsünk,ha komolyan elfogadjuk.Ez a
barát azt állította,hogy a különféle egyházakban megtalálható
theologiai különbségeket az áriák erősen különböző lelki és
szociális körülményei okozták.Ez a tétel két oldalról világitja 
meg a problémát,a theoloítiai differenciák visszavezethetők a 
különböző lelki és szociális körülményekre,de ez azt is jelenti, 
hogy a theologiai különbségek elvesztik theologiai jellegüket.
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Mindazáltal a különbségek theologiaiaknak látszanak és az 
egyházak máig is igy értékelik ezeket.Mondhatjuk azt,hogy ezek 
valóban nincsenek egyáltalán meghatározva theologiailag?És 
mondhatjuk azt,hogy a szociális és kulturális tényezők a döntők?

Ez az bizonyitja,hogy mi nem vesszük figyelembe a theologiai
széljegyzeteket.Ez nem az a kérdés,hogy”Mit tartotok ti a Krisztus 
felől ?”Ha a bossey i tétel megáll ugy kicsuszik a lábubk alól
a talaj.Azt kell kérdeznünk :Mi az igazság ? És ekkor fel kell
ismernünk,hogy a mi vállalkozásunk más mint egy statisztikai
 kutatás.Tárgyunk határozottan theologiaivá válik mihelyt az
igazsággal kapcsolatos.Ha igaz az,hogy az lo54 es nagy
schizma kelet és nyugat között”elsősorban kelet és nyugat
közti kulturális különbségektől volt determinálva"/K.D.Schmidt/
 ugy mi van a theologiai okkal,melyet mindig előtérbe helyeztek és
hogy lehet,hogy a kulturális meghatározottságu schizma később
eretneknek nyilvánitotta az elszakadó ágat?Vissza kell térnünk
 ahhoz a következtetéshez,hogy a theologiát magát is gyakorlatilag
szociális és kulturális tényezők határozzák meg?Ha ez igy van,mit
 jelent ez?Ezen a vonalon kérdéseink meghaladják feleleteinket ?
 Mindenesetre ez azt jelenti,hogy különböző hitvallásainkat nem
tekinthetjük erőditményeknek melyeken belül biztonságban vagyunk
minden támadástól.Arra figyelmeztet ez bennünket,hogy ne annyira
 hitvallásainkra,mint inkább Jézus Krisztusra magár ahagyatkozzunk.
Ha közös munkánk ezt a látást és intelmet eredményezi,ugy nem 
lesz hiábavaló 



feladatunkra térve,fel kell hívnom a figyelmet elsősorban a
bosseyi konferencia beszámolójára.A cselekvés kérdést tárgyalták
meg és felfigyelhetünk az ajánlatokra.A végén emlkeztetnek 
bennünket arra,hogy ne felejtsünk el imádkozni mind a konferencia
ideje alatt,mind pedig utána.Kérjük ezért az Urat hogy "nyissa
meg szemeinket az igazság meglátásába és betegségeink határozott 
felismerésére."
Részleteiben a következő lehet hasznos,hogy megovjon bennünket 
attól,hogy krisztologia nélküli ekkléziologiára vállalkozzunk,nehogy 
napokat töltsünk el az egyházról való vitatkozásban ugy hogy 
közben elfeledkezü k Krisztus Urunkról.
1.Igyekeznünk kell Urunk meglátogatásának idejét felismerni.Azok az 
országok,amelyek keresztyénnek nevezik magukat komoly válságban 
vannak.Más országok keresik az utakat,hogyan tudják szociális és 
kulturális életüket eredményesen kialakitani.Ezért mindkettönknek 
komolyan kell foglalkoznunk a történelemmel,melynek középpontjában 
Jézus Krsztus véghez vitt megváltói munkája áll.
E.A történelem ilyen szakaszában visszaküldettünk az alapvető 
kérdésekhez.Ez kitünik a mai filozófia  irányaiból,melyek
elsősorban az emberi élettel foglalkoznak.Az egyházakhoz intézett
kérdés az,hogy mi van az evangélium erejével. 
Feladatunk nem az,hogy objektiv tényeket keressünk, hanem az,hogy
válaszoljunk a nyilt és sürgető kérdésre.Otthon vagyunk egyházunkban
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9.Az irányunk a lényeges.A sokféleségből törünk az egység felé?
 Vagy különbözőségei két egyenesen az egységünk fényében látjuk ?
Ebben az esetben egységünk lenne a közős kiindulópntunk és ez 
győzedelmeskednék,nem hamis lelkesedésben,hanem a hit győzelmében,

Egységünk adva van Urunk által,noha nem befejezett formában,hanem
 Urunk velünk létében.Tőle nyeri munkánk a fontosságát,szabadságát és 
i géretét. 
10.A szociális és kulturális tényezők a mult és jelen történelmének 

 kérdéseit keltik fel,de ne hagyjuk magunkat evilági történelemszemlé- 
letre vezetni.Számot kell vetnünk a szociológiában,pszichológiában
 és társadalmi tudományokban elért eredményekkel,de közben nem szabad
 felejtenünk hogy az egész történelemnek és minden tényezőjének 
e gy központja van: Urunk missziója és munkája,nem szabad felejteni,
 hogy a történelemnek Ura van és ezért munkáterületünk különbözik 
 a szociális kulturális és más munkaterületektől.Arra is kell 
 emlékeznünk,hogy a történelemnek célja is van:Jézus Krisztus
második eljövetele,az a nap melyben ö dicsőségben jelenik meg.
Tudjuk,hogy mi és egyházaink és minden tényező melyel foglalkozni fogun 

ünk belekerülve történelembe sőt megpróbáljuk irányitani is azt, 
gyakran nem is az Ur Jézus Krisztus irányan.Ezért igy imádkozunk.

"Jöjj n el a Te országod!Azaz:vezérelj minket ugy, a Te Igéddel és 
 Lelkeddel,hogy egyre jobban engedelmeskedjünk Neked.Tartsd meg és 
növeljed a Te Anyaszentegyházadat.Pusztitsd el az ördög munkáit 

 és minden ellened feltámadt hatalmat,minden gonosz tervekkel egyetemben,melyeka Te szent Beszéded ellen gondolta tak ki.Miglen 
eljövend a Te országod tökéletessége,amikor Te leszel minden 
mindenekben."Heidelbergi Káté 123 kérdés.


