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Az egység különböző jelentése és az az egység,
amelyet az EVT akar létrehozni.

W .A. Visser t Hoft előadás .

Arra kértek, hogy bevezessem azt a témát, amely az EVT ter-
mészetével és munkájával foglalkozik. Amint ennek a kérésnek 
eleget teszek, mindenek előtt hangsulyozni kívánom, hogy amit 
beszélek, azt személy szerint én mondom, és senki rajtam kivül
nem vállal felelősséget azért a véleményért, amit itt kifeje-
zésre juttatok. JtekxaxpcuiJkBk Ezt azért kell megemlitenem, mert 
jelenleg még sok helyen nem értjük, hogy nagy különbség tan

aközött, amit az EVT. egyik tisztviselője mond, és aközött, amit
az EVT maga mond, közzétesz, egyik, vagy másik hivatalos szer-
ve által.
Az egyik legalapvetőbb és legfontosabb kérdés, amelyet felvetnek
az EVT.-re vonatkozólag, az a következő: Mire gondol az EVT ak-
kor, amikor keresztyén egységről beszél. Egészen természetes az,

hogy ez kérdés felvetődik. Mert tény az, hogy az EVT-nak nyi
latkozatai, hivatalos iratai gyakran beszélnek a keresztyén egy 
ségből. Az az első levél, amelyet az egyházak kaptak az Egyházak 
Világtanácsára vonatkozólag, amelyet a 14. Bizottság irt alá 
és küldött ki 1938-ban, ez a meghivólevél akpfrya&gfcfrxxâ ngfrx:- 
fiancHtÉrg: az uj alakulat fő inditóokát a következőkben adta meg:
"Az egyháznak az igazi természete olyasvalami, amiért nekünk
dolgoznunk és imádkoznunk kell még. De máris megvan egy olyan 
egység a mi Urunkhoz való alattvalói viszonyban, amelynek a ki- 
nyilvánitásáért mi valamennyien felelősek vagyunk.” És ettől a 
naptól kezdve egészen az evanstoni nagygyülésig naggyüléseink,
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Központi Bizottsági üléseink, Hit és Egyházszervezet gyüléseink 
ismételten nyilatkoztak e keresztyén egységről.
M ásrészről egészen világosan tisztáztuk azt, amint azt a toron
tói nyilatkozat leszögezte, hogy az EVT-ben való tagság nem 
jelenti egyszersmint ezt, hogy azt illető egyháztest valami
különleges tanítást fogad el az egyház egységére vonatkozólag.
Mi azt mondjuk - és ezt meggyőződéssel mondjuk- hogy külön
böző egyházak az egyház egysegéről vallott egészen különböző 
felfogással is képesek otthon érezni magukat az EVT-ban és 
egyetlen egyháznak sincs arra szüksége, hogy azt érezze, hogy 
az egyház egységére vonatkozólag valamiféle véleményt kény
szeritenek rá, amely ellentétben van saját tanitásával. 
Elkerülhetetlen ez, hogy ez a magatartás az egység iránt kü
lönböző visszahatásokat szül. Tagegyházainkban sok olyan van,
amely nem érti ezt mert sohasem nézett szembe az ökumenikus
élet tényeivel. Mások leginkább a tagjainkon kivül levők ugy 
magyarázzák ezt a magatartásunkat, mint a tisztázás hiányát, 

és a theologiai zürzavar jelét. Ismét mások arra gyanakszanak,
hogy az EVT-nak rejtett céljai vannak, amelyeket nem mer

n yilvánosságra hozni.
Mindezért szükség van arra, hogy két dolgot cselekedjünk. 
Először, hogy ismét megállásitsuk, hogy az EVT miért áll ki 
az egyház egysége mellett és ugyanakkor vonakodik az egyház
egységéről bármiféle részletekbe menő tanitást magáévá tenni. 
Másodszor szükség van arra, hegy feleljünk a kérdésre, vajjon 
az az egyház e y gsére, amelyet az EVT elősegiteni akar, csupán 
formai, meghatározhatatlan fogalom, vagy van valami reális

tartalma.
II. Az EVT nem támogat semmiféle speciális txmfcgzks tanitást
az egyház egységére vonatkozólag. Mire gondolunk akkor, amikor 
különböző iratunkban azt mondjuk, hogy az EVT nem fogad el
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semmiféle speciális fogalmat az egy egységére vonatkozólag.
Az gondoljuk, hogy mivel a mi főfunkciónk ez, hogy segitsük az 
egyházakat abban, hogy megegyezésre jussanak az egyház egységé- 
nek formájára és természetére vonatkozólag és mivel ezek az egy
házak jelenleg az egységről különböző felfogást vallanak, elvéte
nénk fő célunkat, ha egy a priori döntést hoznánk egyik, vagy 
másik fogalom mellett és igy a valóságban megszüntetnénk való- 
mennyi egyház beszélgetési lehetőségét, mely ezt a fogalmat el
fogadni nem tudja. Általában nem gondolják végig azt, hogy az 

egyházról szóló valamennyi tanitás magában foglalja ez egyház 
egységéről való felfogást is és hogy mi éppen ezért nem csupán 
különböző ecclesiologiák problémájával állunk szemben, hanem
sok különböző meggyőződéssel szemben is az egyház igazi egysé-
gének feltételeire és alapjára vonatkozólag. A Hit és Egyház 
szervezet 1937.-es konferenciájának előkészitésénél egy külön
bizottság készitett jelentést "Az egység értelméről. Ennek
e bizottságnak az elnöke Prof. Dun volt. /Jelenleg Dun püspök
A Jelentés hangsulyozta, hogy az egyházakban sok alapvetően 
különböző felfogás található az egységre vonatkozólag, továbbá 
hogy az ezen a téren használt kifejezések közül sok kétértelmü, 
félreérthető, és hogy az egyház egységének különböző felfogása 

nem csupán a különböző ecclesiologiákban gyökerezik,hanem a kü
lönböző theologiákban.Az ilyen kifejezések, mint " teljes egye-
sülés, " s z evezeti egység", "szövetség”, stb. nem hordozzák ma
gukban ugyanazt a jelentést, értelmet valamennyi egyházban és 
valamennyi országban. Ismét azok akik védik az egységet az egy
ház szervezetében, különböznek abban, hogy milyen speciális
szervezetet lehetne általánosan elfogadtatni. Nos, teljesen 
világos, hogy az EVT nem fejezheti ki tetszését egyik, vagy 

 másik speciális felelet mellett az ujra egyesülés problémája



tekintetében. Nem csupán azért, mert az EVT alkotmánya szerint 
tilos az EVT-nak bármiféle nyomást gyakorolni bármely egyház
ra, nem csak azért, mert nincs bent a tanács hatáskörében az,
hogy uniós tárgyalásokat folytasson egyházakkal. Mélyebbre
kell mennünk. Az ökumenikus találkozásit igazi természetéhez
tartozik, és ezt akarja a tanács elősegiteni, hogy állandóan
nyitva áll ez ajtó valamennyi egyház számára, amely elfogadja
az EVT alapiát, amely hajlandó más egyházakkal tárgyalni, hogy
Krisztus egyházának egysége hogyan valósitható meg. Világos,
hogy egy olyan tanács, amely az egység egy specifikus tipusát
segitené elő szemben más tipusokkal, a valóságban bezárná az
ajtót azok előtt az egyházak előtt, melyeknek a tanitásbeli

Meggyőződése lehetetlenné teszi számukra az egység ilyen, vagy
olyan tipusának elfogadását.
III. Hol találjuk meg az EVT egészének hangját?
Vajjon ezek után arra az eredményre jutunk, hogy az EVT csak 
azt mondja,kivánatos az egyház egysége és hogy nem leheu kife-
jezni semmiféle meggyőződést ennek az egységnek a jellegzetes
ségeire vonatkozólag? Az E VT-nak a magatartását ebben a kérdés
ben ugy lehet leirni, mint szigoru semlegességét? Lehetséges 
az az EVT. számára, hogy valóságos tartalmat adjon meggyőződésé
nek az egységre vonatkozólag anélkül, hogy beleesnék az egységre 
vonatkozó különleges fogalom megalkotásának hibájába? Mindez 
ideig ezt a kérdést nem tárgyalták, nem is válaszolták meg 
az EVT reprezentativ szerveinek fokán. De a valóságban mégis 
megválaszolták azokban a nyilatkozatokban, melyeket az Egyházak
Világtanácsa testületet tettek. Az EVT-ban jelentős dokument-
gyüjtemény van amely pontosabb tartalmat igyekszik adni az

egység fogalmának, annak az egységnek, melyet az EVT igyekszik 

elősegiteni.
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Ezen a ponton szükséges, hogy felvessünk egy megelőző kérdést.
Ha mi azt kivánjuk tudni, hogy az EVT mint olyan miért áll ki, 
milyen kijelentéseket, vagy iratokat bocsáthat ki, hogy megfele- 
lő, autoritással rendelkezzék kérdések megválaszolásában, ugy
az én válaszom erre az, hogy nekünk természetesen különböztet-
nünk kell a nyilatkozatok különböző tipusai között. Amit az 
EVT alapokmányában mondunk, az sokkal inkább reprezentativ,
mint m i t  egy bizottságai jelentésben mondunk, melyet a Köz
ponti bizottsághoz küldünk. DeDea fő különbségtétel nem ez, hogy 
vajjon egy nagyobb, vagy kisebb testület beszél, vagy vajjon 
a nyilatkozatot elfogadták csupán /mint a nagygyülés egy albi
zottságának riportját/ vagy magukévá tették,/mint az EVT dekla-
rációját az amsterdami világgyülésen/. Az igazi különbség ez, 

amelyet William Temple jól ismert szavai fejeznek ki az 1938-as 
"magyarázó memorandumban": "A Tanácsnak az autoritása xxxxxx
x x x x x  abból áll, hogy milyen sullyal tudja keresztül vinni
saját bölcsességét az egyes egyházakban. Más szavakkal az EVT 
kijelentéseinek, nyilatkozatinak a tekintélye leginkább attól 
függ, hogy a valóságban a tagegyházakban ezek a kijelentések 
milyen fogadtatásra találtak. Nagyon érdekes analogiával talál
kozunk itt, t.i. a Szobornoszt -gondolattal, amely olyan nagy 
szerepet játszik az orosz orthodox theologiában, és amely szerint 
egy-egy igazság aszerint értékelendő, hogy az egyház egésze
miként fogadja, nem pedig aszerint, hogy az egyháznak valamely
szerve miként ismeri el.
Igy az az érzésem, hogy a mi nagygyüléseink jelentéseinek sulyát
ugy mérhetnénk le a valóságban, ha azt tudnánk, hogy a nagy
gyülés utáni időszakban ténylegesen milyen fogadtatásra talál
tak a tagegyházakban. Ez egy oka annak, hogy az egyházak hiva
talos válaszai a nagygyülési döntésekre és jelentésekre miért

-5-



olyan nagyon fontosak. Az egyházra, az egyházakra, és az egy
házak Világtanácsára vonatkozólag tett torontoi nyilatkozat 
azért látszik olyan jelentősnek, mert széles körökben elfogad- 
tatásra talált az egyházakban, noha csa a központi Bizottság- - 
tól származott, és csak ez a Bizottság fogadta el és ajánlotta
tanulmányozásra és kommentálásig az egyházaknak.

IV. Mit mondtak az EVT testületei az egyház egysegéről?
Amennyire én tudom, nem történt még kisérlet arra, hogy össze- 
gyüjtsék ás summázzák, hogy az EVT reprezentativ szervei mit 
mondtak ténylegesen az egységről. A következő summázás termé
szetesen nem akar több lennel, mint egy beszámoló arról, hogy

mit látok én különösen is fontos pontoknak. Ezek a következők:
a./ Az egyháznak az egysége adott egység . Ennek az egységnek
a lényege Jézus Krisztusban van. /Amsterdami riport 51 oldal, 
Evanston,  Speaks 18 oldal, Lund-riport 2o oldal, /
b./ Ezt az egységet nyilvánosságra kell hozni a világ felé.
/Evanston Speaks 19 oldal, torontoi nyilatkozat IV.2./
c./ Az egyház teljes egysége kell, hogy a tanitásbeli meg
egyezés nagy mértékén alapuljon. /Amsterdami nagygyülési riport 
55 oldal, Krisztus a Világ reménysége, 2o oldal, edinburghi

riport 253 oldal/
d./ A szentség, közösség szükséges része az egyház teljes egy-
ségének./Lundi riport 49.oldal /
e./ Szükséges; hogy ez egyház minden része elismerje a lelkészi 
szolgálatot /ministry/ /Lundi report 26 oldal/ valamint szük
séges egy permanens konferenciai szervezet és tanács /edinburghi 
report 253 oldal,/ de a kormányzati szerv rideg  
uniformizálása, vagy a központi adminisztrativ szervek mégha- 
torozott strukturája nem szükséges az egy séghez. /Lundi report 

34 oldal, amsterdami report 127 oldal./
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f./ Az egyház egysége az egyházmegujulását-pl függ./Lundi riport
21,oldal Ewanston Speaks 23.oldal./
g./ Ezt az egységet nem önmagáért kell keresni öncéluan,hanem a 
világ érdekében,amelyben az egyháznak az evangélium hirdetését
kell végeznie./Ewanston Speaks 20.oldal, Krisztus a világ re-
ménysége 20.oldal, Felhivás az egyház misszi-jára és egységére
66.oldal 1951./
Nem igénylem azt,hogy ezt a listát teljesnek tartsák,de azt gond 
dolom,hogy ezek a lényegesebb kijelentések,melyeket az EVT tett
az egységre vonatkozólag.
5. Hamis értelmezések.
Az EVT egységre vonatkozó véleményét többfelé hamisan értelme- 
zik. Ezeknek a hamis értelmezéseknek három fontosabb tipusa van.
Az első ugy magyarázza,hogy az EVT szervezeti egységet tüz célul
maga elé és mindeáron ezért az egységért száll sikra .Megdöbben
tő tény az,hogy mindazok ellenére, amiket mondtunk és amiket 

tettünk azért,hogy meg m u t a s s u k  nem az egyesités
ben önmagában hiszünk és hogy megmutassuk,nem hiszünk a tani- 
tásbeli relativizmusban,hanem inkább veszélynek tartjuk azt az 
igazi ökumenizmus számára,mégis hallunk hangokat,melyek azt ál
litják,hogyaz egyházak világtanácsa az igazságot csekélynek te- 
kinti. Vannak emberek,akinek olyan szük a látókörük,hogy más 
keresztyénekkkel való egységre jutás kisérketét is már a hit á-
rulásának tartják. Mi csak szavainkkal és cselekedeteinkkel,
megnyilatkozásainkkal és komoly teologiai tanulmányi munkánkkal 
valamint tagegyházaink egymásközti viszonyával tudjuk megmutat

ni azt,hogy az az egység,amire mi gondolunk,az igazságnak való 
engedelmesség egysége s ezt az egységet azért keressük,mert a
egyetlen Pásztor hiv arra bennünket,hogy egy nyájat alkossunk.

A második félreértés az,hogy az EVT-t csupán a kooperáció 
és az egyházak közötti teologiai beszélgetés érdekli,de nem ér
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dekli igazán az egyház egysége.Ez a hamis értelmezés főleg annak 
a ténynek tulajdonitható,hogy a birálatok nem értik,az EVT miért 
nem hajlandó az egyház egységéről egy speciális fogalmat magáé- 
vá tenni.Nekünk türelmesen meg kell magyaráznunk azt,hogy az 
egységnek ez ügye nem halandna előre,hanem éppen megtorpanna ak
kor,ha mi az egységnek egy bizonyos formáját támogatnánk,a mi 
munkánk az,hogy azegyházakat olyan kapcsolatba hozzuk egymással 
hogy önmaguk tehessák meg egészen természetesen a lépéseket a
nagyobb egység felé.
A harmadik hamis értelmezés egészen más természetü. Erőteljes 
kifejezésre jut ez Canon Thils igen jelentős könyvében Histoire
doctrinale du mouvement oecuménique .Ez a tanulmány e kiváló
római katolikus teologus tollából egészen kitünő. Az ökumenikus 
mozgalom gondos tanulmányozásán alapszik s felhivja a figyelmet 
bizonyos olyan alapvető problémákra az ökumenikus mozgalom éle
tére vonatkozólag,melyekkel az EVT tagegyházainak teologusai még
nem néztek szembe.
Canon Thils ugy véli,hogy az egyház egységének megfogalmazása
az EVT-ben lévő tagegyházak nag y többségében a következő:"Krisz-
tus igazi egyháza jelenleg nincs meg.egyetlen adott történeti 
testületben sem és a látható történeti testületek lényegbeli
egysége jelenleg nem áll fenn.Igy a megosztott egyházaknak kell
az una sancta-vá lenniök./173.oldal./"Máshol még tovább megy és 
azt mondja,hogy ez az alapvető fogalom,amely uralkodik a hit és 
egyház szervezet amsterdami riportjában és az ewanstoni nagygyü-

gyülés riportjában/133.oldal./
Nos ez egészen bizonyosan téves értelmezés. Ki tudjuk mutatni
ezt Canon Thils egyik saját mondatának idézése által.Ezt mondja: 
"Nincs egyház,amely azt vallhatná magáról,hogy ő az igazi lát
ható, történeti közössége Krisztusnak,a melyet maga Krisztus ala
pitott,melyhez Krisztus megigérte volna jelenlétét és amely



hozzátehetné ehez,hogy ez a közösség nem is létezik tulajdonkép- 
pen és hogy az Urnak az igéretei illuzorikusak./173.oldal./"
Nos ez a mondat az egyházak nagy többségéhez szól az EVT-ben. 
Természetesen igaz az,hogy az legtöbb tagegyház nem hiszi magáról 
azt,hogy ő egyedül reprezentálja az igazi egyházat,de ez nem je
lenti egyszersmint azt számára,hogy Krisztus igazi egyháza nem is 
létezik. Canon Thils  azt sem értette meg,hogy alapvető kü- 
lönbbség van aközött az állitás között,hogy Krisztus egyházának 
lényeges egysége nincs meg és aközött az állitás között,hogy ez 

az egység nines megfelelőképpen kinyilvánitva/manifesztálva/ a
világ felé. Az EVT-ben a tagegyházak többsége azt hiszi pontosan,
hogy az egyház egysége adott egység.Ez nem speciálisan katolikus 
vagy ortodox tanítás,mint ahogy azt Canon Thils hiszi.Ez a re-
formátorok tanitása,a kongregacionalista For Sythé a lutherá-
nus Löheé és a református Gunningé.Az EVT irataiban ez a gondo- 
lat erősen kifejezésre jutott.Az ewanstoni első minkabizottség
ezt mondta:"Az egyháznak kezdettől fogva az egysége Krisztusban

adatott azáltal,hogy Ő azonositotta magát népével./Ewanston Speaks
19.oldal/" De ez nem azt jelenti,hogy az egység megfelelőképpen 
kifejezésre is jutott.Az ewanstoni riport igy xxxxx folytatja:
"De az egyház sohasem ismerte fel ennek az egységnek teljességét.. 
Beszélhetünk az egyház egységéről,amint az a földi zarándoklás 
alatt valósul,ugy mint olyan egységről,amely adatott és olyan 
egységről,amelyet teljesen nyilvánvalóvá kell tenni." Ebben a 
tekintetben ugy találjuk,hogy a római katolikus teologusok nagyon 
hasonló nyelvet használnak. Canon Thils kifejti,hogy az egyház 
egysége nem jelenik meg minden korszakban egyenlő erővel és 
hogy bizonyos korszakokban nem is egészen látható. Állitása iga
zolására Lialine atya kijelentését idézi,aki szerint a római ka-
tolikus egyház is beszél egy Una Sancta en devenir-ről/174-175.
oldal./
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6. Va jjon az EVT következetes-e moj&t&rfcAnátegn az egység te
kintetében tanusitott magatartásában?
Most értünk a főproblemánkhoz. Hogyan tudjuk igazoni azt a
tényt ,hogy noha az a szándékunk és igéretünk,hogy nem támogatunk
semmiféle specifikus tanitást az egyház egységére vonatkozólag,
mégis állnadóan nyilatkozunk az egység természetéről.
Lehetséges megválaszolni ezt a kérdést tisztán formai álláspont- 
ról.Nyilatkozataink az egység természetére vonatkozólag nem fog
lalkoznak azokkal a speciális problémákkal,melyek az egyház egy- 
ségének konkrét formáit érintik. Nem foglaltunk állást és nem 
is fogunk állástfoglalni az egyházak között folyó nagy beszél- 
getésben a részletes feltételeket illetően,a hit és egyházszer- 
vezet területén,amely feltételeket be kell tölteni ahoz,hogy 
teljes egységre jussankk.
De ez a formális válaszadás elégtelen. Azt a benyomást kelti, 
hogy mentegetöznünk kell amiatt,hogy érdekel az egység bennün
ket és azok miattaa bizonyságtételek miatt,amelyeket ennek kap- 
csán tettünk.Nincs szükségünk mentegetőzésre.Éppen ellenkező- 
leg. Mi csak akkor tudjuk betölteni legfőbb feladatunkat,ha ke
ressük az alkalmat,hogy beszélhessünk az egyház egységéről 
olyan komolyan,ahogyan csak tudunk anélkül,hogy megtörnénk igé- 
rettünket arra vonatkozólag,hogy tagegyházainkat bármiféle el

nyomásnak vetjük alá,hogy rájuk kényszeritenénk valamiféle re- 
uniós megoldást.Vegyük figyelembe,hogy mi volna az egyházakVT- 
akkor,ha csupán beszélne állandóan arról,hogy az egység jó do- 
log,de soha semmit nem mondana az egység természetéről.Ekkor 
az EVT-t teljes egyhelybentopogússál lehetne vádolni.

Elkerülhetetlen az,hogy amikor mi együtt élünk ökumenikus 
közösségben,akkor ne tegyünk bizonyos felfedezéseket az egység- 
ről. Emlékeztetek arra az alapvető témára,amelya lundi konfe-
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renciából nőtt ki és az ewanstoni első mukabizottság témája 
lett:"Krisztusban való egységünk és egyházakra való szétsza-
kadozottságunk." Amikor mi együtt keressük,mit mond Urunk va
lamennyi egyházának,akkor értjük meg mind teljesebben a benne
való egység jelentőségét.Nem tennénk eleget kötelességünknek,
ha nem beszélnénk hálásan ezekről a közös felfedezéseinkről. 

Mégis ebben az egész ügyben azzal a nagy nehézséggel nézünk 
szembe,hogy teologiai gondolkodásunk kategoriái,amint azok a 

különböző hitvallási alapokból nőnek ki,nem megfelelőek arra,
kifejezhessük,mit is találtunk meg. Teologiáink és különösképp 
pen ekléziologiáink még nem fogták fel egészen az uj ökumenikus
helyzetet. Tulságosan kevés azoknak a teologusoknak a száma, 
akik ráébredtek arra a tényre ,hogy uj feleleteket kell adni az 
uj kérdésekre,amelyek az ökumenikus beszélgetéseink eredménye
képpen felvetődtek.
Meg kell találnunk azta terminologiát,amely képessé tesz bennün
ket arra,hogy kifejezzük az ökumenikus helyzet dinamikus ele-
mét. Még mindig sok és nehéz teologiai munkára van szükség
ahoz,hogy tisztázzuk helyzetünket .Abban a veszélyben vagyunk,
hogy használunk bizonyos formulákat anélkül,hogy végig gondol-
nánk pontos jelentésüket és ezeknek a formuláknak határait.Ez a 
megállapitás külön sképpen is igaz két kulcsszavunk tekinteté-
ben,amelyket beszélgetéseink során állandóan használunk:"az
egységnek az adottsága" és "az egység kinyilvánitása", Mindkét-
tő lényeges kifejezés,de mindkettő félreérthető. Mindkettőt
szükséges végiggondolnunk minden következményével együtt és
egymással való viszonyukban is.
Egész gondolkodásunkat ezen a területen gazdagitanunk kell és 
át kell vizsgálnunk olyan bibliai fogalmak megvilágításában, 
amelyek arról beszélnek,hogyan foglalkozik Isten egyházéval.

9

Ezen a ponton nem fedeztük fel ismét elégséges módon a Bibliát.



Abból itélve,ami történik igen sok ökumenikus istentiszteleten 
és gyülésen,ugy látszik,hogy van a Bibliában egy olyan szakasz
amely különösen is sokat tartalmaz a mi ökumenikus feladatunkat
illetően.Ez a szakasz az Efezusi levél 4.fejezete.Az egész Bib
lia egy népről és egy egyházról beszél.Erről szól,amikor a szö-
vetség gondolatát a vőlegény és menyasszony képét,a templom ,
a messiási lakoma és a messiási közösség képét állitja elénk.
A mint C.O. Tomkins mondta:"Meg kell győzni azokat,akik nem lát
ják,hogy az egység nem csupán bizonyos bibliai irók lelkesedésé-
nek tárgya.Isten megváltása egész fogalmi körének velejárórja,
melyről az egész szentirás bizonyságot tesz,” Hadd illusztrál
jam ezt ezáltal,hogy felhivom a figyelmet egy olyan bibliai 
eszmére,amely mind az O- mind az Ujtestamentumban megtalálható
és amely leirja Isten munkáját és tervét az ökumenikus helyzet-
re vonatkozólag is. Ez a nyáj összegyüjtésének a képe,ezt az
összegyüjtést a J-ó Pásztor végzi.
7.Isten népének összegyüjtése.
Ellene kell állmom annak a kisértésnek,hogy megpróbáljam kifej
teni Isten összegyüjtő munkájának bibliai fogalmát a maga tel-
jességében és gazdag vonatkozásaiban. Csupán summáznom lehet a
főbb pontokat.
Az Otestamentum bizonyságtétele Isten népét gyüjtő munkáját ugy
irja le,mint ami egészen néki van szentelve/t.i.kizárólag ő 
végzi.ford./Az általa v aló összegyüjtetés:az üdvösség. Szét- 
szórva lenni mint Babel tornyának az emberei vagy mint Izrael n 
népe a fogság idején,azt jelenti,hogy az Isten itélete alatt 
élnek. A nép gyakran vonakodott attól,hogy engedje magát össze
gyüjteni,de ettől függetlenül Isten végső célja mindig ugyanaz 
maradt."Mint pásztor a nyáját ugy legelteti,karjára gü jti a 
bárányokat"/Ezsaiás 4o,ll./ vagy "Kihozom őket a népek közül
és egybegyüjtöm a földekről"/Ezékiel 34,13/, A próféták igy
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várták az eljövendő Pásztor Királyt,aki be fogja teljesiteni 
ezt a célt. Isten az ő Fiát Pásztor Királynak küldi el, össze
akarja gyüjteni a népet. Kijelenti,hogy az összegyüjtés ideje 
elérkezett. Máté 12,3o:"Aki velem  nemgyüjt,tékozol."Az uj 
összegyüjtés központja a kereszt. Ö nem csak nemzetéért hal 
meg,hanem "azért is,hogy az Istennek elszéledt gyermekeit 
egybegyüjtse. "/János 11,52/ .Az ujonnan összegyüjtött gyülekezet 
a Főpásztor nyája ."Senki ki nem ragadja őket az én kezemből." 

/János 10,28./Az egyház él egyszer és mindenkorra.De állandóan 
szüksége van arra,hogy ujból összegyüjtessék.Ezért imádkozik 
igy az egyház:" Oh Urunk,amint az a kenyér ,amit enni fogunk, 
szét volt szóródva a földeken a gabona szemeiben és összegyüj- 
tetett egy kenyérré ,ugy a te egyházad  gyüjtessék egybe minden 
népek közül minden városban és falun és hadd légyen egy mindent 
átfogó egyház,mely Urának szentségét szolgálja egységben"/Dida- 
che/ . Az Isten népe azért gyüjtetik egybe,hogy szolgálhasson 
mint eszköz.hogy összegyüjtse Isten elszéledt gyermekeit ezen 
a világon.Mert az az igéret ,hogy egy nyáj lesz és egy pásztor, 
beteljesedett abban,hogy az elválasztó kárpit kettéhasadt,mégis 
be is kell teljesiteni azáltal,hogy az egyház missziói mun

kája és tökéletes egységének megvalósitása teljességgel ki- 
nyilvánitassék.
8.Alapvető következmények.

Ez a bibliai perspektiva szélesebb értelmi össze függést
nyujt számunkra a z egységről való gondolkodásunkhoz.Ezen az 

uton ki lehet mutatni,hogy azok az egységről adott, nyilatkoza- 
taink,melyeket különböző gyü l é s e i n  tettünk nem vaktában,

találomra mondott szavak voltak hanem ökumenikus gond lkozásunk
általános bibliai tájékozódásából nőttek ki.

Az az egyház,amelyet a Messiás-Pásztor gyüjtött egybe
természetesen az Ö egyháza,hiszen Ö az aki egybegyüjtötte.
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Ebben az értelemben az egyház egy adott valóság.De az Ő 
gyüjtögető munkája folytatódik.Mert azok az erők,amelyek
szétszórják a nyájat is munkában vannak. Az Ur eme gyüjtögető 
munkájának láthatóvá és tapinthatóvá kell válnia az egyház 
életében.Más szavakkal az adott egység amelyet ki kell nyilvá-
nitani nem valamiféle platoni idea statikus egysége.Hanem a
Jó Pásztor cselekvésének a kinyilvánitása.

Az összegyüjtött egyház tartozik a pásztor nélküli tömegeknek 
azzal,hogy bizonyságot tegyen a ténylegesen munkálkodó Pásztorról 
Azt merjük hinni,hogy ami velünk történt az EVT ben az világos 
tanubizonysága annak,hogy minket Ö gyüjtött egybe,noha tudjuk
hogy van sok más ut s mód arra,hogy ugyanez megtörténjék.
Az EVT élete csak nagyon részleges,nagyon tökéletlen kifejezése
annak az egységnek,amelyet Isten népétől megkiván.Igy nekünk 
kell kérnünk egyházainkat,hogy menjenek tovább egy mással való 
kapcsolataik kiépitésében,ne elégedjenek meg azzal,hogy egysze
rüen résztvesznek más egyházakkal együtt az EVT ben.Kérjük őket,
hogy tegyenek további, lépéseket teljesebb egység felé.Mert,amint 
Dr. Schlink mondta Lundb an /16o o./,"Ha nem hozzuk nyilvánosságra 
azt az egységet,amely adatott nekünk,Istennek ez a kegyelmes 
cselekedete lesz akkor vádolónk."

Összegyüjtetni azt jelenti,hogy az ige és a szentségek gyüj-
tenek egybe beünnünket.Olyan egységért kell tehát imádkoznunk
és dolgoznunk,amely valóban egység a hitben korlátlan közösség
a szentségek élvezésében.Egybegyüjtvelenni annyit jelent,mint 
együtt élni egy népként,egy nyájként.Igy szükségünk van közös
formákra,amelyek képessé tesznek bennünket arra,hogy együtt éljünk
mint egymásnak tagjai.Az Ur által e gybegyüjtve lenni azt jelenti
hogy uj életet nyerünk és képessé tétetünk arra a bizonyságtevés-
re,amelyre a világnak szüksége van.
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Más szavakkal,azok a nyilatkozatok,am lyeket mi az EVT ben
az egységgel: kapcsolatban teszünk egyszerüen következményei 
folyományai a bibliai kérygmának, amely a mi közös alapunk és 
ismertetőjelünk.
9.Gyakorlati következmények.
A megelező megfontolásokalapján néhány gyakorlati következményt 

is levonhatunk.
A legfontosabb ezek közül kell,hogy a Hit és Egyházszervezettel
legyen kapcsolatos.Az EVT alapokmányában /Evanstoni revideált 
szöveg/azt olvassuk,hogy a Hit ás Egyházszervezet Bizottságai 
feladatai közzöt a következő kettő is szerepel:

Hirdetni kell Krisztus egyházának lénygesegységét és 
feltünően szem előtt kell tartani azt a kötelességet 
az EVT és az egyházak előtt,hogy az egységet ki kell 
nyilvánitani valamint azt,hogy az evnagélium hirdetésé
nek munkáját végezni kell.
Gondoskodni kell arról,hogy az egyházak között létre
jött reuniókról informálják az egyházakat.

Ebben az összefüggésben egy probléma vetődött fel.Általában
megegyező a vélemény abban,hogy a Hit és Egyházszervezet bizott
ságnak ki kell bocsátania időnként beszámolókat,amelyek az egyhá- 
zak reunió javai foglalkoznak.De abban már nem annyira megegyező— 
ek a vélemények,hogy e bizottság hatásköréhez tartozik az is, 
hogy szervezzen össze jöveteleket,vagy vegyen részt összejövete
leken,amelyeken egyházi vezetők kicserélhetnék különböző 
problémáikat,tanulnának egymástól.
Azt gondolom,hogy minden ok meg van arra,hogy a Hit és Egyház- 
szervezet bizottság egészen szabadon tarthasson ilyen össze
jöveteleket ,ahol csak határozott és megfelelő kivánság támad 
ezen a téren.Mert az ilyen gyüléseknek a célja egészen bizonyosa
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ne az,hogy támogassanak egy bizonyos formáju reuniót.Cljuk az,

hogy tanulmányozzák a problémákra adható különböző lehető 
feleleteket és hogy kideritsék,hogy azok a lépések,amelyekt 
az egyházak egy bizonyos területen tenni szándékoznak hogyan
hathatnak más területeken.

Természetesen nekünk továbbra is fenn kell tartanunk azt 
az elvet,amely a Hit és Egyházszervezet alapokmányában kifeje
zésre jut hogy t.i. a Hit és Egyházszervezet munkája nem lehet 
az,hogy az egyházak számára terveket formáljon és megmondja
az egyházaknak mit kell tenniük.De ugyanez a paragrafus ugy 
beszél a Hit és Egyházszervezet - ről,mint az egyházak szolgáló 
leányáról reuniós tárgyalásokban. És most ugy látszik éppen ez az 
am it ezekkel a nemhivatalos találkozókkal elérni szándékosnak, 
amelyeket a Lundi konferencia és az Evanstoni Világgyülés óta
tartottak.
Kell mondani néhány szót az EVT tisztségviselők általános maga—
tartsáról az egyesült egyházak felé vagy a specifikus reuniós 
tervek felé.Ha jól értelmezem az EVT szellemét ugy világosan
kell látnunk,hogy mi sem nem helyeselhetjük,sem nem gátolhatjuk
a reuniós törekvések bármely formáját,de örvendezünk azon,ha
az egyház egységének ügye halad.Igy mi nem lehetünk közömbösek 
azzal at ténnyel szemben,hogy az elmult néhány hónap alatt 
a mi közösségünkbe tartozó jó néhány egyháztest/Communions/ 
fontos lépéseket tett az egység felé és hogy ugy látszik az
ökumenikus mozgalom é etében egy olyan szakaszhoz érkeztünk, 
amelyben történhetnek komoly lépések a nagyobb egység felé.
Az EVT nek az a célja hogy alászálljon,hogy Krisztus Egyháza 

/
növekedhessék.Nem gondoljuk az egyházak minden összejövetele
szükségszerüen elősegiti az egyház egységének ügyét.El is lehet
hamarkodni egy uniót és elégtelen alapra is lehet épiteni.Mint
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a Központi Bizottság Lucknowban mondta:"Az egység kereshető 
annélkül,hogy ez érintené a tanitásbeli igazságot és az 
egyház szervezetét."

De mi hisszük,hogy van olyan egység,amelyet Isten egyháza 
számára kijelentett akaratának való engedelmességben keresnek 
és amely megegyezik mind az egyház tisztaságával,mind az egyház 
missziói feladatával.Nem a saját elképzelésünk szerinti 
valamiféle bizonytalan egységért harcolunk.Mi azért az egység- 
ért küzdünk,amelyet a Fӓpásztor adott,aki csak egy nyájat ismer.

Forditotta:

Hafenscher Károly


