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2. Példás keresztyén életgyakorlat, igazi testvériség.
3. Öreg és fiatal egyházak szoros együttműködése.

- . - . - . - . - . -
Meggyőződéssel szemben csak meggyőződés állhat meg , sem tradició 

tisztelete, sem megszokás, sem közömbösség. A pogányság támadásában 
csak a meggyőződéses keresztyének állhatnak meg, a többiek lemorzso
lódnak, vagy áldozatul esnek.

Másrészt arra van szükség, hogy Krisztust vigyük, mert nem a ke- 
resztyénség, hanem Krisztus a világ Megváltója, ahogy az 1928-i jeru- 
zsálemi konferencia kifejezte: 

nem: Christendom, hanem: Christ 
nem: Christentum, hanem: Christustum 
nem: keresztyénség, hanem: Krisztus.

III.
Világzsinat katolikus rendezésben?

Lehetetlen úgy ökumenikus hiradót szerkeszteni, hogy előbb-utóbb 
ne beszéljünk a római katolikus egyházról és legalább emlitést ne te
gyünk a XXIII. János pápa által összehivott, úgynevezett ökumenikus zsinatról.

Egy olyan országban, mint a mienk is, ahol ma is a lakosság 
nagy többsége római katolikus, ahol pl ma is 6 és 1/2 millió római ka
tolikusról beszélnek és ahol gyakran előfordul, hogy keresztyéneken 
egyszerűen a római katolikusokat értik... vagy egy temetésen pl római 
katolikusok csodálkoznak, hogy mi is keresztyének vagyunk, természetes 
hogy foglalkoznunk kell a római katolicizmussal nekünk evangélikusok
nak is. /Szórványhelyzetünkre jellemző, hogy tavaly pl 50 gyülekezeti 
fiatal között 5 sem akadt, aki ú.n. tiszta evangélikus házasságból 
származott volna és a legtöbb római katolikus-evangélikus vegyesházas
ságból jött./

Nem vállalkozhatom arra, hogy l0 perc alatt mindent elmondjak, ami 
pedig érdekes lenne. Ilyen témákra gondolok : A római katolikus egyház 
mint "testvér" egyház, A római katolikus egynáz, mint vitapartner, min 
ökumenikus probléma. A római katolikus egynáz szemlélete a protestan
tizmusról. római katolikus egyház újabbkori arcvonásai. Gyakorlati 
kérdések magyar vonatkozásban: reverzális, iskola, temetés.

Most csak kis területre szorítkozhatunk, de megigérhetjük, hogy 
időközben újra és újra havonta egyszer vagy esetleg ritkábban vissza
térünk erre a témára.

Néhány jellemző mai számot fussunk végig, hogy értékelhessük a ró
mai katolikus egyház szerepét ma, pontosabban XII.Pius pápa halálakor.

496 millió megkeresztelt római katolkus. Legnagyobb tömbben: Dél- 
Európában, Nyu gat-Európában, Dél-Amerikában. Ebből 40-50 millió az 
ifjú egyházakban él.

298 érsekség. 1.062 püspökség, 350.000 lelkész működik a római 
katolikus egyházban.

XII.Pius pápa halálakor erősen foglalkoztatta á világsajtót ez a 
markáns egyéniség, aki 20 év alatt rendbhaozta Rómat. XII. Pius ural
kodása alatt a római katolikus egyház népe körülbelül l00 millió meg
keresztelt emberrel gyarapodott! 388.402.000-ról 496.512.000-ra és haez a szám nem lehet is egyedül mérvadó, mégis jelentős! Néhány mozai-kot! Olaszországban római katolikus párt kormányoz, ott ahol majdnem egy évszázadik antiklerikális párt kormányozott... Franciaországban isnagy a növekedés, ott, ahol a francia forradalom óta a római katolikusegyház sok megpróbáltatáson ment keresztül és mindig csak veszteségei voltak. Németországban 33%-ról 45%-ra szökött fel a római katolikusokszáma!
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Canadában most van először római katolikus miniszterelnök! 1960- 
ban római katolikus elnökielölt az USA-ban?... Kennedy?

S ha Kinában veszitett is, Magyarországon, Jugoszláviában, Lengyel- 
országban, Kelet-Németországban viszont nem gyöngült hivei számát il-

A római katolikus egyház csaknem mindenütt megerősitette pozició
ját a XX. század közepén XII.Pius pápa alatt, Ma újra politikai és 
gazdasági nagyhatalomnak számit a Vatikán. 

Még nem is volt három hónapja papa, amikor XII.Pius utóda,XXIII.Já
nos, egyháztörténeti jelentőségű bejelentést tett; bejelentette, 
hogy szándékában áll összehívni az ú.n. ökumenikus zsinatot, amelynek 
főtemája az lenne, hogyan lehetséges megteremteni az egyseget a római 
katolikus egyház és más keresztyén közösségek között. Az ilyen zsina
ton magas romai katolikus egyházi személyiségek vannak jelen és teoló
giai szakértők az egész világból, hogy megbeszéljék az egész egyházat 
érdeklő tanitásbeli problémákat és határozzanak, á pápa elnököl vagy 
személyesen, vagy képviselteti magát. A határozatok aKKor lépnek ér
vénybe, ha ő jóváhagyja azokat. A pápa a pontos dátumot nem jelölte
meg. /Az utolsót 4 évig készitették elő./ Legalább 2000 kardinális, 
érsek, püspök, teol. tanár gyűlik össze, A legnagyobb püspöki gyülés 
a történelem folyamán. Külön meghívást küld a pápa a protestáns, ang
likán, orthodox egyháznak, hogy küldjenek megfigyelőket erre a zsi
natra. Az utolsó Ilyen zsinat 1869-70-ben volt, IX.Pius pápa hivta 
össze. Hat hét mulva feloszlatta a pápa politikai nehézségek miatt,

"A zsinat a keresztyén nép épülésére való”... -közölte a Vatikán 
hirszolgálata, de részleteket nem közölt a programmból. pápa bibo- 
rosokkal folytatott beszélgetésében Kijelentette, hogy mint a Vatikán 
diplomatája, 20 évet töltött Bulgáriában és Törökországban és már ott 
igen sokat foglalkozott a keleti orthodox egyház és Róma reuniójával  
és az újraegyesülés lehetőségével.

Jellemző, hogy az egyházak Világtanácsának főtitkára igy kommen
tálta a pápai bejelentést; "Illusztrálja az egységnek a fontosságát 
korunkban. Túlságosan korai lenne azonban bármilyen további megjegy
zést tenni. De természetesen minket nagyon érdekel az, hogy ez a zsi
nat mennyiben lesz ökumenikus."

Pro és contra nyilatkozatok születtek. A legérdekesebb az ortho
dox és anglikán keresztyénség válasza lesz, akik felé elsősorban irá
nyul feltehetőleg a pápa hivása, mint akikkel a reuniót könnyebben el 
tudnák képzelni, mint a protestánsokkal. Tudomásom szerint hivatlos 
nyilatkozat nem történt még egyik részről sem, amely akárcsak azt is 
véglegesen közölte volna, hogy egy ilyen meghivásra elmenne-e az or-  
thodox és anglikán egyház képviselő testülete... Nyilván tárgyalások 
folynak mindenütt.

Az érdekesség kedvéért emlitem meg, hogy Luther az egyetemes ker. 
zsinatról 400 évvel ezelőtt igy irt a scnmalkaldeni cikkek bevezeté
sében: "Valóban igen szeretnék megérni egy igazi zsinatot, mert vele 
sok ügyön és emberen lehetne segiteni. Nem nekünk van szükségünk reá, 
hiszen a mi gyülekezeteink Isten kegyelméből már tiszta ige világos
ságában, a szentségek helyes használatában, a különböző hivatások és 
igaz cselekedetek ismeretében élnek. Ezért mi a magunk részéről nem 
törődünk a zsinattal, mert ilyen dolgokban semmi jobbat a zsinattól 
nem remélhetünk és nem várhatunk..." Az egész Schmalkaldeni Cikkeket: 
ezt a hitvallási iratunkat Luther a Mantuába vagy máshova tervezett 

  zsinat elé akarta terjeszteni.
  Luther aztán részletesen beszél arról, hogy egy ilyen zsinatnál 
is fontosabb, hogy a püspökök utánanézzenek, jól folyik-e az evangé
lium hirdetés és tanitás a gyülekezetekben. Mit tudnak es hogyan él- 
 nek a keresztyének. Ha ezekkel nem törődnek Krisztust csufolják 

meg, bármilyen szép zsinatot tartanak is. Nagy kérdés az, hogy más



vagy ugyanaz a római katolikus egyház, mint a reformáció idejében 
volt? Sok tekintetben más, de lényegében ugyanaz az én véleményem
szerint. Ne ragadtassuk el magunkat! Legyünk józanok!

Mivel fog ez a zsinat foglalkozni? Tanbeli kérdésekkel? Máriáról, 
mint társmegváltóról szóló tanítással? Az egységgel? Ha keresztyének  
azért jönnének össze, hogy arról beszéljenek, hogyan lehet ma eredmé
nyesen hirdetni az evangéliumot, úgy mi is helyeselnénk azt, de nem 
hisszük, hogy ez a pápai zsinat ezt célozza!

lossz tapasztalataink vannak:  
1. Politikai Ügyekben kezet adnak, de "in sacris", vagyis szent dol

gokban a cooperatio, az együttműködés tiltott. Noha az Egyházak Világ- 
tanácsa minden ülésére meghivják a római katolikus egyházat, az nem 
vesz részt, sőt van eset, a mikor egyenesen tiltja a részvételt, mint 
az evanstoni világgyülés esetében 1954-ben.

2. Sajnos nyilt ellenségeskedés is előfordul ott, ahol a római kát. 
egyház hatalmon van, középkori állapotok vannak Spanyolországban,
Középamerikában. Keresztyenek kezresztyének keze által szenvednek! Is
kolákat zárnak be, kővel dobálnak ne ablakokat, állásukból dobnak ki 
protestánsokat!

3. Nincs más út, csak vissza Rómához, mint a tékozló fiak, térjenek 
vissza a keresztyén feledezetek szülőanyjukhoz, aki tárt karokkal vár
ja őket. Ez Róma véleménye ma is! másképpen az egységet nem tudja el
képzelni.

A helyes magatartás részünkről kettős ma is:
a/ legyünk mindig nyitottak, A szeretet kötelez, akkor is, ha rosz- 

szat mondanak ránk szeretetlenül. Mi nem viszonozhatjuk a rágalmat rá
galommal, hanem szeretnünk kell és jót kell feltételeznünk ott is, ahol 
a jelek rosszra engednek következtetni. Nem tagadhatjuk meg az egyház 
nevet tőlük, nem zárkózhatunk el előlük.

b/ legyünk öntudatos, hálás evangélikusok. Nem mindegy ma sem, nogy 
evangélikusok vagyunk-e, vagy sem. Az evangéliumért nem mindegy, ha va
lóban valljuk a 95 tétel 62. tételét, hogy t.i. az egyház lejdrágább 
kincse Isten szeretetének és Hatalmának evangéliuma!

Igy gondoljunk az ő zsinatukra és igy érdeklődjünk hirei iránt.

- 6 -


