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A  V I L Á G  F E S Z Ü L T S É G E I  É S  A 
K  R I S Z T U S B A N  V A L Ó  E G Y S É G Ü N K.

Eivind Berggrav előadása.

Ennek a témának a megszövegezése, ahogy ezt nékem megadták,
két f ő   k i f e j e z é s t  tartalmaz - közöttük nagy távolság van
v i l á g  é s  e g y s é g. Nem szándékozom előadásom első 
részét arra forditani, hogy elemezzem ezeket a szavakat. Ugy 
veszem őket , amint megjelennek. Ugyanbban az értelemben,
amint, Jézus használta, amikor azt mondta: " A világon nyomo-
ruságtok lészen". Ezt e szót tehát: világ, ugy értem , hogy az
azt a -helyet jelenti, ahol az emberiség él. Ez magában foglal-
ja azt, hogy nem tekintem a világot annak a a szekuláris helynek,
amelyet meg kell különböztetni az egyház szent területétől. Való
ban Krisztus egyháza pontosan ott van, ahol az emberiség él. A
világnak az ellenpontja /counter-point, zenei kifejezés .ford./
az én tárgyamban a z  egység. A világ jelenti az emberiséget, a 
m aga megosztottságában, belefoglalva az egyházat is ebbe. Az egy
ség a Krisztusban jelenti azt a különleges minőségü tényt / a 
specific quality of fact/ amely megteremtetett, amely állandóan
teremtődik, s  a m e l y  m a  i s  m e g v a n . A  k é r d é s  most már az, hogy ez
a tény mennyire befolyásolhatja a világot.
Azok, akik szövegezték a témát, talán nem gondoltak arra, de 
én gondolok arra, hogy egyszerü és gyakori kérdés: Nincsenek 
feszültségek az egyházon belül, és az egyházakon belül éppenugy?

Az egyház, mely azoknak a teljes számát jelenti, akik ugy vallják,

AZ EVT II. nagygyülése. 
Plenáris ülés.
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hogy Krisztusban vannak, va jjon milyen mértékben járul hozzá ehhez 

a helyzethez, v a gy  helyesebben: az egyházak résztvesznek e vilá

gi feszültségeiben?

Mind n y á j a n  egyek lesztek velem e kérdés feltevésében. Mert ha 

nem igy cselekszünk, azok az igék találnak: el bennünket, melyeket

Lukács 18:9-ben olvasunk: "Némelyek pedig elbizakodtak magu kban,

hogy  ők igazak és a többieket semmibe sem vették." Bizonyosak

lehetünk afelől, hogy mi, az egyházak nem vegyünk az igazak, és

egyáltalán nem vethetünk meg, másokat.

Éppen ellenkezőleg ha van egyáltalán olyan terület, ahol az egy

házak meg kell hogy vallják a világgal való szoli d a r i t á s u k a t  

éppen az, hogy részt vállalnak az emberiségben belüli feszült

ségek megteremtésének bünében. Ehhez hozzátehetjük, hogy állan

dóan eszünkben kell tartani azokat a különbségeket, melyeket a

történelemben e változó korok teremtenek. M ár többé nem vagyunk

a vallásháboruk korában. Azokban az időkben a feszültségek egy- 

szerüen ez egyházban voltak. M a kérdés pontosan a következő

Az egyházak közötti feszültségek milyen mértékben müködnek közre 

ebben, hogy megtöltsék az emberi légkört a feszültség fizikai té

nyezőjével ? Más szavakkal: Az egyházak közötti feszültségek mi

lyen mértékben fertőzik a világ klimáját?

Ugy gondolom, mindnyájan lelkiismeretünk szerint meg kell hogy 

valljuk: Mi elsőképpen bünösök vagyunk ebben. /Culprits: gonosz

tevő! Ford./ "Akire sok bizatott, attól többet is kivánnnak meg" 

/Luk. 12:46./ Az egyházakra Krisztus,az emberiség egyetlen ura 

és megváltója olyan üzenetet bizott, amelyet nem csupán szavakban, 

hanem teljes önfeláldozó életben is meg kell mutatnia, t.i., hogy

Isten mennyire szereti az embert. A keresztyénség még azt is igényl: 

hogy Krisztus testének hivassak. Valóban az evangélium szavaival 

élve ez azt jelenti, h o gy aok bizatott az egyházra és ezért több 
kivántatik meg tőle . Hogyan áll a mi számadásunk Istennel, amikor
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szembenézünk a világban és egyházban tslálható feszültségekellel? 

N incs szükségünk erre, hogy mélyebben menjünk bele ebbe a kér-

désbe most. Legyen annyi elég csupán, hogy egy pontot emlitsünk 

meg. Krisztus kijelentette , hogy szi b ő l jSvű k ivánsága minden kö- 

vetője felé, hogy egyedül je nek az Ö asztala körül./Communion 

table: Urvacsora asztal/ És most vegyétek figyelembe, hogy mi a 

valóságos helyzet ma, és már régóta. Az egyházaknak elkerült a 

legerősebb feszültségeket és megosztottságokat létrehoznia saját 

maguk között és a világban, pontosan azok által az eszközök által,
m elyeket Krisztus számukra saját élete örökségként adott, h o gy 

az egység kötelékeit erősitse meg.az emberek között.

Ennek a világgyülésnek lehet feladata az is, hogy egyszerüen meg- 

vallja azt a szégyent, amit ez ilyen feszültségek jelentenek az 
e gyházon belül. De ha az egyházal igy tennének is, sajnos azt kell 

mondanom, hogy minden 'valószinüség szerint megmaradnának ennél és 

nem ternnének semmi továbbit. Az egyház története is erről tanusko-

d ik. Még ez egyházaknak ebben a  v i l á g t a n á c s á b a n  i s  e g é s z e n  

mostanáig nem valósitottuk meg ezt az egységet a Krisztusban éppen 

e z e n  a ponton, pedig ez az a pont, amelyen el kellene indulnunk 

K risztus kérése szerint.

U g y  gondolom,ezt gondoljátok és azt szeretnétek,hogy hagyjam  el 

ezt a fajó pontot,amilyen gyorsan csak lehet és térjek rá a 

világ feszültségeire.

Mire go n d lunk akkor amikor a feszültségekről beszélünk?Tisztában

kell lennünk a zzal ,  

hogy a feszültségek valahogyan benne rejlenek aTeremtő terveibe,mert feszültségek szükségesek az élet növekedésé-

hez.Az élet mindenféle feszültség nélkül nem marad élet.Isten nem

teremtett surlódás nélküli világot,életet.Isten nem is kivánja ez

életnek bármilyen uniformitását.

Ebben az összefüggésben gondoljunk Urunk egységért való nyomatékos

imádságára.Krisztus nem csupán igy imádkozott:Hogy eggyé legyenek.
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Hozzátett: E g y e k  legyenek,mintTe Atyám én bennem és én Tebenned 

/János 17,21/
Feltételezhetjük,hogy van valami feszültség az Atya és a Fiu

között? Emlékezzünk Gecsemánéra:"Ne az én akaratom Atyám,

hanem a Tiéd " /Luk 22,42./  Ez nagábafoglalja azt,hogy ugy

mondjuk ,volt két akarat,sőt különbség a kettő között.Nem hunyhat

juk be a szemünket az előtt a tény előtt,amelyben ez a feszültség

megmutatkozott:Krisztus haláltusájában és vértizzadásában. Ez a

feszültség bizonyára sulyos tényeket is jelentett.Igen,Krisztus

al á v e t e t t e  magát az Atya akaratának,de ez kemény küzdelmet 

jelentett.
Akkor a feszülts é g e k  keresztyének közöttis lehetnek 

keresztyének.
Csak amikor a bün belép akkor válnak destrkutivvá.A feszültségek 

emberek között és nemzetek között lehetnek Isten tervei szerint 

valók,amelyek arravalók,hogy az életet megtartsák növekedésben, 

elevenen és serkentsék azt. Mindez/a feszültség/ jó lehet

/rendben van :all right.ford./  kivéve a bünt.

Hogy a lényeget megvilágitsuk,hallgassunk egy percre azokra a

pszichologusokra,akik alkotó és rom b l ó kedélyállapotról beszélnek 

A félelmet és a haragot rombolónak tekintik és csak a szeretetet 

egyedül alkotónak.A félelem m enekülési szándékot produkál,a

harag erőszakosságot.
H a szálhatnánk ezt nemzetek vizsgálatánál éppenugy m int egyházak 

vizsgálatánál.
Kevés olyan országot ismerek ,amelyik ugy szereti,kedveli a

másikat,mint Kanada és az USA,vagy Dánia és Norvégia.Ilyen 

nemzetek képesek egészséges megbeszéléseket folytatni ,annélkül

hogy harag vagy félelem  töltené el őket.Más nemzetek között,lehet 

talán bizonyos mértékü kölcsönös tiszteletrentartós,vagy talán 

még jó akarat is ,de a gayanu érzéseit táplálják egymás iránt 

/They  harbor suspicions/  és nagyon könnyen felizgathatók.



Ez egy általán nem alkotó kedélyéállapot/creative mood/ .Ezért

ha csak tehetik távol tartják magukat egymástól.
A közelmultban e gy uj szo lépett be az emberiség nyelvébe:

"Apartheid",amely azt jelenti,hogy távol kell tartani a közösség-

tól magunkat,hogy elkerülhessük a feszültségek kitörését.

E század első évtizedéig még az egyházakról is iagz volt ,hogy

kedvelték ezt az "Apartheid" mentalitás.Talán még ma is érezhető

elszigetelődési kisérlet és semmi sme titkolhatja,hogy feszültségek

a valóságban müködnek.

Ragadjuk meg a bikát szarvainál:szórul szóra.Ford./ Küzdjük meg
Ford.

bátran a nehézségekkel /Esetleg nézzünk  szembe a nehézségek-

kel/Sok egyházunkban nincs m eg a harag,gyakran a félelem is a

R ómai Egyház iránt?És gyakran egy csepp m egbecsülés sem található,

nem is beszélve szeretetről .Tudom ,hogy most szeretnétek megzavarni

,közbeszólni és azt mondani:Hogyan tudnánk mi R ómát szeretni?

feleletem egy kérdés volna:Krisztus szereti őket?Föláldozása Magát

értük is?Természetesen nem annak az egyháznak szervezetiről

beszélek,hanem tagjairól.Krisztusban van szeretet ezek iránt a 

férfiak és nők iránt,papjaik iránt,hamisan gondolkozó és néha

h a misan cselekvő papjai iránt,ahogyan mi látjuk őket?Csak egy

lehet a felelet.
Hát ami saját tagegyházainkkal mi van,akik megvalják a Krisztusban 

való e gységüket?Körül kell néznem ahhoz,hogy olyan egyháztestüle-

teket találjak,amlyek valóban kedvelik egymást.Ugy hiszem a 

legtöbb amit elérhetnénk,tehetnénk az volna, hogy eltürjük 

egymást "co-existenciában” vagyis a feszültségeket leértékelnénk,

de azért megmaradnának a feszültségek. Ma arra kérték meg minket, 

hogy álli tsunk szembe szomoru és gonosz feszültsége ket azzal a

másik ténnyel:Krisztusban való egységünkkel.Bizonyára egyszerre ezt 

lehet mondani,hogy természetesen Krisztus minden gonoszát megitél
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és nea lehet egység benne a bünös feszültségeket tekintve 

lehetnek véleméynkülönbsségek.különbségeket,amelyeket szertünk vagy 

nem szeretünkbe,de nem harag,irigység,ingerlés.A Krisztusban való

egység alatt  szeretet ez alkotó és mindentkormáayzó tényező

Következtésképen s e m mi sincs ebből az egységből,ha az nem munkál

kodik és nem érezteti a hatását egyházi életünkből csakugy,mint 

az egész emberi élétünkben.Boldognak érezhetjük magunkat,amikor 

erről az egységről beszélünk,de e z  n e m  változtatja meg az 

egyházakat és a világot annak az oka csupán az lehet,hogy 

mi magunk bénitjuk meg annak erejét /hogy romboló kedélyállapotunk 

eszközévé legyen./

Eddig ez az egység nem müködött egytáltalán?De,müködött!

Nincs jogunk ahhoz,hogy nagy eredményeket igényelhessünk,de ugy

vélem ,ezt állithatjuk hogy bizonyos mértékig Krisztustól kaptok a

parancsot a feléje v aló masirozásra,haladásra.
1 . A Krisztusban való igazságunk megvalósitása és a Benne 

való egységünk állandó emlékeztetőnek bizonyult a mi számunkra.

Mindennap lehet l e l k i i s m e r e t ü n k  emiatt.Ez hasonló ahhoz, 

amit a tömegről mond Ap.Csel.2,37,miután meghallgatták Szent Péter

beszédét: "Ugy érezték szivükben megsebesittettek"/a magyar Károlyiban

csak igy szürkén: szivükben ne keseredének. Ford ./Az ilyen megsebesit-

tetés a kezdete mindennek, ami kapcsolatban van, az Isten Királyságával 
és ez jelentette az ökumenicitást kezdetét is.Még talán azt is

mondhatnánk,hogy az egész keresztyénségnek ma rossz a lelkiismerete

a Krisztusban való egységgel kapcsolatban.
2 .Krisztusban való egységünk,amint azt a Szentirás leirja, 

emlékeztető a számunkra az Ő világiránt mutatott szeretetére is, 

arra a szeretetre amely egyaránt fordult az élet mindenféle utján

járó ember felé és minden egyház felé kiterjed.Gyülölhetjük akkor  

azt,amit Krisztus szeret ?
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Vajjon nem növekedett közöttünk egymás közös megbecsülése egyál- 

talán nem titkolva az igazságnak és a gondolatnak a különbségeit 

és megosztottságait és ezek ellenére egy olyan eddig ismeretlen 

jó szándékot teremtett, hogy egymásra hallgassunk és ne járjunk 

tovább a régi, beképzelt módon, hanem alázatosan?

Ez nem valami különlegesen keresztyén szabály szerint van igy. 

Mindez ez nagyon emberi. Ha valaki a legjobb barátaid közül, akiben 

bizol és akit szeretsz, bemutat néked egy olyan embert, aki felé 

te magad sulyos feszültségeket érzel, akkor te nagyon való

szinüleg, habozni kezdesz saját itéletedet illetően és talán hall- 

gatsz arra az emberre, hogy meglásd, talán mégis csak van valami 

jó benne.
3. Ez vezet bennünket a harmadik ponthoz. A Krisztusban való 

egységünk , ha komolyan vesszük megóv bennünket énünk hatalmassá 

válásától és attól az érzéstől, hogy miénk minden igazság és böl- 

cseség monopóliuma, vagy attól, hogy ugy érezzük, jogunk van test

véregyházaink biráivá válnunk inkább, minthogy Krisztusban testvé- 

rei lennénk. Bármely egyház tekintélyét maga Krisztus gondolta 

ki. Nincsen mesteregyház /master church/, amely fölébe kereked

hetne a másiknak. Amink van, az egyházi család a/church family/ 

a Krisztusban.

Igy azt gondolom, mi bizalommal mondhatjuk, hogy a Krisztusban va-

ló egység elinditott egy változást a világ egyházainak légkörében.

A gonosznak a feszültségei védekezésre kényszerittettek,

Lássuk a képet egészen tisztán. Fentebb beszéltünk gyümölcsöző

feszültségekről, melyek Isten akarata szerint valók. Hát ezekkel

mi van? Ezek, amint hallottuk, kapcsolatban vannak Isten egészséges

különbségeivel, melyek az emberek, a nemzetek és az egyház között 

vannak, Krisztusban való egységünk nem kötelez arra bennünket, 

hogy uniformizált egy egyházzá váljunk. Megoszlások a gon- 
dolkodá sban, vagy a hagyományban, vagy azok a megoszlások, melyeket
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az igazság hozott létre ,mely különböző éppen nyilatkoztattatott 

számunkra,önmagukban nem választanak el bennünket egymástól,ha

mi a Krisztusban való egységben vagyunk.Nem volna az Uj Testámen- 
tom szerinti ha uniformizált Keresztyén Egyházat tartanánk célunk- 

nak.Isten szereti e különbségeket és árnylatokat éppenugy,mint 

amennyire elitéli az elszigetelődést/mint a közösségnek az 

ellentétét./ és az önelégültséget.Ez azt jelenti ,hogy nekünk

ugy kell ragaszkodnunk az igazsághoz ,amint az kijelentetett kinek- 

kinok köztünk.Róm 14,5:Kiki a maga értelme -felől legyen meg- 

győződve" de "Ki vagy te hogy kárhoztatod a másik szolgáját?

Az ő tulajdon urának áll vagy esik."Róm.14,4.

Emlékezzetek:A Krisztusnak szelleme sohasem a viszálykodának a

szelleme.Ahol sötét viszálykodás lép bele az egyházak kölcsönös 

kapcsolatába,akkor a Krisztusban való egység ereje rögtön 

megbénul.De ez bénul meg magatarásbeli különbségtől

sőt hitvallásbeli különbségtől sem addig,amig a Krisztusnak a 

szeretete vezeti a sziveket.

Nos,hát azokkal a feszültségekkel mi m a  amelyek a föld különböző 

nemzetei között megvannak?A Krisztusban való egység kiterjesztheti 

befolyását erre a területre i s ? F e l t é t l e n ü l , d e  c s a k  akkor
ha elsősorban ez az erő uralkodik magában az az egyházban is.

Isten egy világot teremtett és a mi nemzedékünk sokkal inkább 

mint bármely más nemzedék előtte megtapasztalja mit jelent a- 

Teremtőnek ez a szándéka. M é g  egy nemzedékkel zelőtt is

beszélhettünk különböző elzárt területekről,melyek között

nem volt kölcsönös befolyás.Ma szinte minde embernek a lélekzet-

v tele kihatással van az egész földkerekség légkörére. 

Igaz az, hogy a nemzetek közötti feszültségek politikai jellegüek, 

mig a Krisztusban való egységünk vallásos jellegü,ügy tetszhet,hogy 

ez a kettő pedig annyira különbözik egymástól ,mint tüz és viz,de 

nem egészen ez a helyzet.Hivatkozhatom egy kijelentésre, melyet
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az egykori brit miniszterelnök Clementt Atlee tett. Azt mondta

1946 . - b a n " a háboruk az emberek gondolataiból indulnak el, a 

békének ugyanonnan kell kiindulnia." Ez azt jelenti, hogy még a

politika is végeredményben az emberi szellem uralkodása alatt áll.

Az emberiség mentálisan és kedélyhangulat az a közös terület, 

ahol Krisztus éppen ugy dolgozhat, mint az Egyesült Nemzetek,

az egyházak éppen ugy, mint a kormányok.

Ha a keresztyének komolyan veszik Krisztusban való egységüket, 

ez azt jelenti, hogy az ember iránti szeretetbe kapcsolódnak bele, 

amely annyira jellemző Jézus . Krisztusra. Talán megrökönyödtek, 

különösen itt amerikai területen, ha ebből ilyen következtetést 

vennék le: "Krisztus szereti a kommunista népeket is. Ehelyett 

idézek egy hires presbiteriánus levélből, mely a mult évben je-

lent meg,s igy szól: "Komunisták, a kommunisták uralma alatt élő

népek, kell, hogy érdekeljenek bennünket, should be our concern/

Ezzel azt akart kifejezni, hogy a mi közlekedésünk feléjük olyan

módon lehetséges, m e l y e t  bünösök szolidaritása terermt meg a Krisz-

tus szeretetében.

Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nékünk is mindent helyeselni 

kell, amiben benne vagyunk. / that we should make a sweet soup of

all the mess we are in/ Jézus maga sem viszonyult soha igy a vi-

ló dolgaihoz. / such a soup of world affaira/. Határozottan beszélt

minden igazságtalanságról és erőszakről. Kiállt a hazugságok el-

len, hamisságok ellen és minden féle istentagadó gonoszoság ellen.

Szolidáris volt minden bünös emberrel, de nem volt szolidáris a
aki

b ü n e l .  A békesség fejedelme volt, de sohasem a háborué,  a 

békesség köntösébe öltözik. heródest rókának nevezi /Luk 13:32/,

és program j a  "az volt, hogy kiüzzön minden démoni erőt az emberi- 

ségből,és az embereket valóban szabaddá tegye. /Ján. 8:36/ Egy

p a r a b o lában ezt mondja:"Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a 

h áz gazdája, mely óráb n jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné,



hogy az ő házába törjön." /Luk.l2 :39/

A Krisztusban egységben lenni azt jelenti, hogy egységben;lenni

a teljes Krisztussal, egységben az Ö szeretetével csak ugy,

mint egységben az Ö törvényével.

Mint keresztyéneknek kötelességünk az Ő világító tornyának ab-

lakait tisztán tartanunk.A vörös jelek intenek bennünket a 

gonoszság és igazságtalanság ellen, a zöld jelek a jóakarathoz 

és békéhez vehetnek bennünket. Ez a két fény a mi u t u n k b a n  az
idő óceánján kell, hogy mindig vezessen bennünket, mindakettő.
Sohasem lehet az igazságot és a törvényt egyedi hagyni, de soha

sem hagyható a szeretet sem magára.

Nem könnyü az a felelet, amely előttünk van. Ö maga mondja:

"E világon nyomoruságtok lészen, de bizzatok, én  meggyőztem a

világot." /Ján,.16:33/ Ö  nem mi, győzi le e világ feszültségeit.

De Ö neki szüksége van ránk, szüksége van az egyházaira, mint

eszközökre. Indulj el a saját meggyőződésedben, / Do start in

your own mind/ és szenteld m eg a Krisztust, mint Mesteredet és

Uradat a szivében. M inden keresztyén, nem csupán minden egyház

felelős azért a hathatós erőért, vagy  ennek az

erősek a lerombolásáért, amelyet a Krisztusban v aló egységünk

jelent. Mi valamennyien felelőnek vagyunk ez emberiség sorsáért.

Forditotta: Hafenscher Károly
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