- 23 XV.
Tervezett keresztyén világgyűlések

Mai ökumenikus hiradónkban azokról a világgyűlésekről szeretnénk
beszámolni, melyeket a különféle ker . egyházak világszövetségei terveznek
erre az évre s a következő évekre. Ezek a világgyűlesek nemcsak azért
jelentősek, mert egy-egy ker. egyház ilyenkor seregszemlét tart a maga
h iveinek tábora fölött, hanem azért is, mert nagy nyilvánosság előtt
m ondja el az Ige útmutatását egy-egy jelentős teológiai, vagy történelmi
kérdésben. Milyen világgyűlések lesznek tehát?
1. A kb. 1 4 milliós lélekszámú methodista egyház, melyet a m ult alkalommal ismertettünk, ennek az esztendőnek az augusztusában Oslóban tartj a világgyűlését. Ez azért érdekes, mert eddig ezeket a világgyűléseket
inkább Amerikában tartották. Skandináviában nagyon-kicsiny a methodistá k
száma. A gyűlésre 1000 delegátust várnak, felerészben papokat, felerészb en világiakat. 76 ország methodisták jelentették be részvételüket,
világgyűlés témája: Lélekben való új élet. A teológiai munka eredményeit
ebben a tárgykörben mi is érdeklődve várjuk.
2. A Baptista Világszövetség ugyancsak ennek az évnek nya r á n , jun.
26-júl.3-ig tartja gyűlését Braziliában, Rio de Janeiroban. Ez a gyűlés
lesz a tizedik a világgyűlések sorában, melyeket 5 évenként tartanak.
Braziliában közel 170 ezer a baptisták száma, magában R io de Janeiroban
120 gyülekezetük van. R
o p p a n t nagy arányú gyűlést készitenek elő. 20 ezer
delegátust várnak. Amint írják, ilyen hatalmas méretű
gyűlésük még nem
volt,
teológiai téma, mellyel fog lalkozn i fognak: Jézus Krisztus Úr!
Ez is olyan téma, melynek kidolgozását mi evangélikusok is érdeklődve
várhatj uk.
3. A Prágai Konferencia 1961-re a béke és a háború kérdésében készi t
elő nagy k er. világgyűlés t a protestáns és orth odox eg yházak kiküldöttei
számára. A konferencia teológiai előkészitésével Vogel német teol. prof esszor vezetésével külön bizottság foglalkozik annak az immár hir es 0
tételnek az alapján, melyet Vogel álli tott össze, s mely ebben az új
világhelyzetben újrafogalmazta Isten üzenetét a béke és háború kérdésében. Jelentős konferencia lesz ez, nemcsak teológiai szempontból, h ane m
azért is, mert közelebb fogja hozni egymáshoz Nyugat és Kelet egyházait,
s bizonyára komoly útmutatást fog adni a hi veknek korunk legnagyobb tört énelmi kérdésében.
4 . Az Egyházak Világtanácsa 1961-ben tartja az Ökumenikus Világgyülést
I ndia fővárosában, Uj-delhiben. Maga a hely azt mutatja, hogy az egyetemes keresztyénségben milyen jelentős hely illeti
az ifjú egyházakat,
s hogy ezek sorában is milyen jelentős India protestantizmusa. A világgyűlés témája: Krisztus a világ világossága. Nagyon érdekes, de nagyon
sokfélek éppen értelmezhető téma ez. Érdeklődve várjuk az eredményeket.
A gyűlésen természetesen a mi egyházunk képviselete is ott lesz, hiszen
mi is tagjai vagyunk az ökumenénak .
5. Végül megemlitjük azt a gyűlést is, mely legköezelebb van a szivünkhöz. A lutheránus Világszövetség legközelebbi, azaz IV. Világgyűlése Helsinkiben lesz, de nem 1962-ben, ahogy az ötéves ciklus ezt magával hozná,
h anem 1903-ban, é s pedig azért, hogy időben kissé messzebb essék az öku
menikus gyűléstő l , melynek tagegyhazai között amúgy is az evangélikus egyház a legerősebb s többé-kevésbé az irányitó is. A gyűlés témája: Megigazulás és ker. élet. Az evangélikus teológiai gondolkodásnak ma ez a
legnagyobb problémája.

Mindezekre a gyűlésekre Isten áldását kérjük.
Dr.K.A.

