
Az Una Sancta útján 
— Az amsterdami TÍlággyűlé« «lé. — 

A közelmúlt egyik teológusa századunkat »az egyház évszázadának« 
nevezte el.1 Ezzel azt a meggyőződését akarta kifejezni, hogy a XX. 
század döntően fontos lesz az egyház történetében. Az elmúlt évtizedek 
es a jövő ködös körvonalai, mintha már most igazolni látszanának ezt a 
próféciát. Mégpedig három irányban is. 

Az egyház és a világ, közelebbről az -egyház és az állam, az »egyház 
es a szociális rend, az egyház és a világnézetek kérdései eddig még 
nem tapasztalt hevességgel vetődtek fel a mqgöttünk levő pégy évtized-
ben és az egyházat, magatartását , ál lásfoglalását a szekularizált tá rsada-
lom érdeklődésének a reflektorfényébe állították. Az egyházon belül 
\ ilágszerte hatalmas sóvárgás ébredt a megújulás után. Elindult az első 
\ ilágháború végén és reménységünk szerint még nem jutot t tel tetőzéséig. 
Középpontjában a gyülekezet áll. Iránya kettős : megújulás a keresztyén 
ismeretben és megújulás a keresztyén életben (teológiai megújulás é s 
cvangélizációs világmozgalom).2 Végül pedig — először az egyháztörr 
lénetben — az egyház és az egyházak viszonyának kérdése teoretikus és 
partikuláris problémából az egész keresztyénség égető és gyakorlati 
kérdésévé lett. Ennek nyilvánvaló je le : az előkészület évei után százar 
ounk harmadik évtizedében megszületett az ökumenikus világmozgalom 
s az utolsó három évbjen a római katolikus keresztyénség kivételével 
szinte áz egész keresztyénséget hatókörébe vontá. Elérkeztünk az 1948-ik 
esztendőbe, amely sorsdöntő, nagy esztendeje ennek a világmozgalom-
nak. Egyesek egyenesen azt hirdetik, hogy az egyetemes egyháztörté-
netnek a reformáció óta legfontosabb eseménye előtt állunk. 

Mi az, ami az egyházak egymáshoz való viszonyában körülöttünk 
történik? Hogyan tekintsünk mi, magyar evangélikusok, erre a világ-
folyamatra az ökuméné nagy esztendejének kapujában? Ezekre a kérdé-
sekre próbálunk felelni a következőkben. 

I. 
Hitünk és hitvallásunk egy, egyetemes, szent egyházának és a tör-

ténetben megjelenő egyházaknak a kérdése már évszázadok óta ott sze-
repel a »cruces theologorum« között. Cyakorlati térre azonban ez a 
kérdés vagy egyáltalán nem terelődött át vagy pedig megmaradt egy-
egy ország határain belül (porosz egyházi úniá a múlt században, úniós 
törekvések hazánkban 1791 óta) . Az összes egyházak e kérdésben való 
találkozásának a gondolata alig egypár évtizede öltött csak gyakorla t i 
formát.3 Az egyházak első találkozója (Edinburgh, 1910) után a döntő 
' indítást (a< stockholmi világkonferencia (1925.) adta meg, amely jórészt 
még Söderblom érsek személyes fáuadozásának az eredményeként talál-
kozott. Ez a világgyűlés munkája alapjává Krisztus Uraságának közös 
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megvallását te t te; az egyházak egységének ú t já t pedig a '»life and1 work«f 
a tanon túl az élet «s cselekvés vonalában kereste. Cselekedjenek — fel-
szólítása szerint — az egyházak úgy, mintha hitbeli kérdések és hitval-
lások re:n választanák el ő. et egyrr.ájiól (etikai té ien való egjüt tműködés) . 
A tanitas és az egyházi szervezet kérdéseivel ez a konferencia nem fog-
lalkozott. Két évre rá, Lausanneban, ezért a »faith and order«, a hi t 
és az egyházi rend különbségeinek a kérdése jegyében gyülekeztek össze 
az ökumenikus mozgalom úttörői. Célkitűzésük' ez volt : tisztázni a ta-
nítás és a szervezet dolgában a résztvevő egyházak közt fennálló alapi-
vető egyezéseket és számbavenni a döntő eltéréseket, a további munka 
céljából. Hosszabb szünet után — 1937 nyarán —• ,a stockholmi világ-
gyűlés munkája az oxfordi »Life and Work« — konferencián, a lausan-
nei találkozóé pedig az ugyanezen a nyáron Cambridgeben megtartott 
»Faith and Order« — konferencián folytatódott. Az említett két vo-
nalon továbbhaladva mindkét konferencia megfogalmazta és a világ 
egyházai elé tár ta üzenetét a szeretetben való együttmunkálkodás és »a 
hitben fennálló, szakadásainknál is mélyebb végső egység« felől.1 Ezen-
kívül kimondották, hogy munkájukat egyesítik az egyházak világszövet-
ségének életrehívása céljából. 

Ezek után az előzmények után, — melyek nagyrészt általánosan ismer-
tek — találkoztak 1938 májusában, Utrechtben, a fenti két világmozga-
lom (Faith and Order, Life and Work) és más ökumenikus mozgalmak 
és egyházi világszövetségek képviselői. I t t alakult meg ideiglenes szer-
vezetként5 az Egyházak Világtanácsa (Wor ld Council of Churches) és 
ennek képviselő, vezető szerve, az Ideiglenes Bizottság (Provisional Com-
mittee). Ez utóbbinak tagjai jelenleg: az uppsalai, a canterburyi és a 
thyateirai érsekek, dr. John Mott (New York) és dr. Marc Boegner 
(Páris) . A Világtanács központjává Genf, a világ -és népszövetségek 
klasszikus városa lett. Itt vannak «elhelyezve néhány épületben a központi 
hivatalok. I t t székel a Világtanács Titkársága, (szervezési osztály) is. 
Vezetője a nemrég nálunk já r t 'dr. W . A. Visseí ' t Hooft holland lelkész, 
segítőtársai C. Josephson amerikai és O. Tomkins angol lelkészek. Az 
ideiglenes Bizottság és a Ti tkárság mellett a legjelentősebb szerv je-
lenleg a Tanulmányi Osztály (Study Department) ; vezetője Nils Ehren 
ström. Ez a àzerv irányítja ugyanis világszerte az első világgyűlés anya-
gának feldolgozását, az egyházak közös előkészülésének munkáját. 

Elkészült Utrechtben az egyházak világszervezetének ideiglenes al-
kotmánya is. E szérint »az Egyházak Világtanácsa azoknak az egy-
házaknak a közössége, melyek a mi Urunkat, Jézus Krisztust, Iste-
nüknek és Megváltójuknak elfogadják«. Tagja i azok a világ bármelyik 
részében élő keresztyén közösségek, amelyek — sajá t hitbeli meggyőző-
désük és szervezeti önállóságuk megőrzésével — a Világtanács Ideig-
lenes Bizottságának meghívását elfogadták.6 Keresztyén közösségek alatt 
nemcsak egyes egyházak, hanem egyházi és egyházak közti világszervet 
zetek is értendők. Ezek önállóságuk fenntartásával csatlakozhatnak. Igv 

2 Oxford Message és Edinburgh Affirmation of Unity (1937). 
5 A szervezet végleges formája felől az első világgyűlés; a World As-
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például tagja a Világtanácsnak a Nemzetközi Külmissziói Bizottság és it 
Keresztyén I f júsági Egyesületek Világszövetsége is. Az egyházak e vi-
lágszervezetéhez eddig mintegy százharminc egyháztest (önálló egyház-
szervezet) csatlakozott, köztük az anglikán és keleti orthodox egyházak. 
A római katolikus egyház — egyházi kizárólagossága öntudatában — 
ezúttal is távolmaradt. « 

A Világtanácsban egyesült egyházak kiküldötteinek — egyháziaknak 
és »világiaknak« — első találkozóját eredetileg 1941-re hívták össze. 
A második világháború közbejötte miatt ez az első W o r l d Assembly csak 
ez év nyarán gyülekezik össze, Amsterdamban, hogy végleg meghatá-
rozza az egyházak világszervezetének célját, alkotmányát és megvá-
lassza végleges vezetőségét. Főcélja azonban ennél jóval több. Egyfelől 
vallást tenni Isten akaratáról az emberiség döntő nagy kérdéseiben a 
\ i lág előtt. Másfelől demonstrálni a világ egyházainak egységét a Krisz-
tus Urasága és l' ősége megval lásában^s munkálkodni az egyházak végső 
egységén, az Una Sancta nyilvánvalóvá válásáért itt a világban. 

Milyen munkát végzett eddig az Egyházait Világtanácsa? Minden 
várakozáson felüli hatalmas munkát! Az egyházak egyes munkaágainak 
közös megszervezésére világtalálkozókat rendezett. így résztvett a Nem-
zetközi Missziói T.anács munkájában, megrendezte a világ keresztyén 
if júságának találkozóját az elmúlt nyáron Oslóban és nemrég érkezett 
hozzánk az evangélizációs nvunka világkonferenciájának híre és üze-
nete is. Állandó tanfolyamokat és konferenciákat t a r t — (egyháziak és 
»világiak« részére egyformán — a bossey-i Ökumenikus Intézetben. A 
legnehe/.ebb esztendőkben megszervezte az egyházak segítő világakcióját 
s ennek a cselekvő keresztyén szeretetnek a segítségét a mi magyar 
evangélikus egyházunk is érezhette. 

Külön kell itt megemlékeznünk a Tanulmányi Osztálynak, az első 
világgyűlés anyagát előkészítő szervnek, a tevékenységéről. Nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy ú j fejezetet nyitott a teológiai munka történetében, 
ú j és eddig nem remélt lehetőségeket tá r t fel a világ keresztyén teoló-
gusainak együttműködése és közös szolgálata előtt. Ap első világgyülés 
főtémája: Isten akarata az emberiség mai zűrzavara közepette, a világ 
égető nagy kérdéseiben. Ezt a főtémát négy kérdéscsoportra ágaztat ták 
el : Az egyház Isten akarata szerint (az egyházi megújulás és az egy-
házak egysége kérdése), Az egyház tanúságtétele a világban Isten akarata 
felől (az egyházak igeszolgálatának és szeretetmunkájának megújulása 
és közös f ront ja a világ felé), AK egyház és a szociális kérdés, végül: 
Az egyház és a nemzetközi kérdések (az egyház és az atomháború, Kelet 
és Nyugat ellentéte stb.). A négy kérdéscsoport körüli közös teológiai 
előmunkálatokat négy bizottság irányítja (Aulén püspök, Kraemer és 
Van Asbeck Ieydeni, valamint Niebuhr newyorki professzorok vezetésé-
vel). Ezeknek a tanulmányi bizottságoknak munkatársai a százharminc 
csatlakozott egyházszervezet teológusai az egész világon. 

A munka menete a következő. A közös munka egyik vonala nemzeti. 
Az egyes országokban 1946 folyamán ökumenikus tanulmányi bizott-
ságok alakultak. Ezek külön is feMolgozzák a világgyűlés anyagát, hogy 
Amsterdamban majd előterjeszthessék véleményüket. Magyarországon 
a budapesti Tanulmányi Osztály vezette ezt a munkát. 1946 őszén Deb-



rceenben, 1947 tavaszán Sopronban találkoztak az evangélikus és refor-
mátus teológusok (Sopronban a baptisták kiküldöttje is), hogy átdol-
gozzák négy kérdéscsoportot. A másik vonal nemzetközi. Ez eddig 
a legérdekesebb és legjelentősebb újítás. A négy bizottság vezetői a 
négy témát egyenként, tíz-tizenöt aktuális résztémára ágaztatták szét. 
Ezfcknek a fontos és időszerű teológiai kérdéseknek a vázlatos kidol-
gozására egy-egy ismert teológust kértek fel a világ különböző részei-
ből. Az elkészült rvázlatokat sokszorosított formában, angol, francia és 
német nyelven, szétküldték hozzászólásra a világ minden tá ja felé. 
A Genfbe érkező hozzászólások alapján készülnek aztán a javított és 
összesített secord draft-ok, a végleges vázlatok, amelyek újra útra-
kelnek az egyházak teológusaihoz. Ezek a vázlatok aztán, az ú j hozzá-
szólásokkal, ez év nyarára a fenti nyelveken könyvalakban is megjelen-
nek és reájuk támaszkodva folyik majd a világgyűlés ímunkája. A (hoz-
zánk érkezett vázlatok írói között Európa, Amerika és Ázsia teológusai 
egyformán szerepelnek. Aulén, és Barth, Niebuhr és Tillich, Dien és 
Fjelbu, Brunner, Schlink és Visser ' t Hooft ismert nevei mellett ott ta-
láljuk az angolszász világ nálunk eddig kevésbbé ismert tudósait, sőt« 
három indus teológus .nevét is. 

Ennek a teológiai világ-munkaközösségnek a jelentősége abban van, 
hogy a teológia történetében első ízben próbálja megszervezni a keresz-
tyén gondolkodóknak az egész világra kiterjedő, egyházak határain á t -
nyúló kooperatív munkaközösségét. Barth megkapja a választ az egyház 
megújulása kérdésében az indus methodista teológustól éppen úgy, ipaint 
a német hitvalló egyház vagy az amerikai evangélikus Missouri Zsinat 
teológusától és viszont. Egyházak, népek, világrészek elválasztó határ-
vonalain keresztül olyan megtermékenyítő cirkuláció indulhat így el, amely 
egészen ú j lehetőségeket nyit meg a keresztyén Studium sacrum előtt. 
Az elkövetkező nyárig ennek a két éve folyó 'munkának be kell fe-

, jeződnie. 
Ebben a stádiumban vannak jelenleg az előkészítő munkálatok. A 

csendben folyó közös mainkának a világgyűlésen kell majd az egy-
házak nagy nyilvánossága elé lépnie. 

II. 
Ennyit a tényekről. Kérdezzük meg ezek után először is azt, hogy 

hogyan tekint az egyházak együttműködésének és a Világtanácsnak 
jövőjére maga az ökumenikus mozgalom. Nyilatkozatra leghivatottabb a 
Világszövetség főtitkára, Visser ' t Hooft. A következőkben az ő kézirat-
ként sokszorosított, fentemlített sorozatbeli, »második vázlatára« tá-
maszkodunk.7 

Legelsőben is, mi nem akar lenni az Egyházak Világtanácsa? Nem 
akar a világegyház, az Una Sancta valamiféle megtestesülése igényé-, 
vei fellépni. De nem akar ja azt sem, hogy csupán' a sok egyházközi szer-
vezet, tanács és konferencia egyikének tekintsék. 

Lehet, hogy egyesek már most úgy tekintenek az Egyházak Világi 
tanácsára, mint az egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyház kezdeti 

7 Visser't Hooft, W. A.: The Signifieance of the World Council of 
Churches/v(second draft), 1947. i 



és ígéretes lá tható\á lételére, a »világegyház« embrionális formájára i t t 
a földön. Aki reálisan lát, annak —4 sa jnos — látnia kell, hogy ebből az 
egyházközi világszervezetből jelenleg éppen az hiányzik, ami az í r á s 
cs reformátori teológiánk szerint az egyház tkp. lényege. Hiányzik be-
lőle a koinonia —• a tel jes közösség, egység — az ige hirdetésében es 
a szentségek kiszolgáltatásában. Hiányzik a közös kerygma és a közös 
úrvacsorai gyakorlat. »Valóban, arra való képtelenségünk, hogy az Úr 
asztalánál egymással találkozzunk, mindennél jobban emlékeztet ben-
nünket arra, hogy a hékünk tulajdonított egység csak árnyéka, a »Krisztus 
teste« valóságos egységének«.* Márpedig hiú álom a »világegyház«, töré-
keny és ideiglenes dolog minden akció — vagy szervezetbeli, külső egy-

ég mindaddig, míg a Lélekben és igazságban való belső egység, »az 
Isten Fiában való hitnek és az Ö megismerésének egysége« (Ef. 4,13) 
meg nem valósul. Hol vagyunk ma még ettől! Jelenleg valamiféle kom-
promisszumos, tehát kényszer-egységről lehetne csak szó. A valóságosj 
belső e gység mindaddig nem jöhet létre, amíg az egyházak maguk is 
meg nem újulnak s a Lélek belső kényszerítéséből nem találkoznak 
isten igéjében. Az ige ismeretében és élésében való megújulásnak és 
közeledésnek a jelei mintha már mutatkoznának. De még messze az ara-
tás! Addig pedig az egyházak e nagy közösségének nagyon le kell szál-
lítania az igényeit és a jogcímét arna, hogy valamiképp az Una Sanctát 
képviseli. 

A másik oldalról viszont rçem elégedhetik meg a Wor ld Council azzal 
sem, hogy puszta emberi alkotásnak, valamiféle új , egyházak közötti 
világszervezetnek, az egyházak egységén munkálkodó permanens kon-
ferenciának, tehát hivatalok, bizottságok és gyűlések dolgának tekinti 
sék. Pedig nem kevesen nézik ennek. »Praktikus adottságú« keresztyé-
nek úgy vélik, nagyszerű szervezet az egyházak közös érdekeinek vé-
delmére, konkrét feladatainak (pl. segítőakcióknak) lebonyolítására. Ez 
az akcióbeh egység azonban az igazságban való egység nélkül törékeny 
és ideiglenes marad. Mások a Világtanácsban az' egyházak közti teo-
lógiai Studium nagyszerű szervét lá t ják és üdvözlik. A keresztyén igaz-
ság közös kutatása valóban az idők parancsa. De nem ma-
radhat végső cél, »teológia a teológia kedvéért«. A Világtanács keretei 
között sem. A közös teológiai studium csak eszköz lehet, a Krisztus egy-
háza c világi küldetésének szolgálatában. Nem maradhat meg azután 
.1 Világtanács, legalább is távolabbi célja szerint, egymástól idegen egy-
liáztestek valamiféle összeköti5 keretének, melyen belül ezek féltékenyen 
örködnek szuverénitásuk fe le t t . Ha az egyházak az egy Tes t valóságos, 
részei akarnak lenni, nem állhatnak egymás mellett vagy egymással szem-
ben idegenül, szuverén államok módjára. Egyházak együtt: több, mint 
ezeknek számszerű összege. Ahol az egyházak ketten vagy hárman össze-
gyülekeznek, ott az Una Sancta van jelen közöttük s nyilvánvalóvá 
kíván lenni (deinands to be manifested) a világ előtt.«9 

Mi hát ezek szerint, a két határeset elutasítása után, a Világtanács 
jelentősége? A Wor ld Council nem veszti el reális lá tásá t a tagjai közti 

• Visser't Hoofl, i. m 5. I. 
8 Visser'I Hooft, i. m. 7. 1. 



valóságos és lényeges egység-hiány dolgában (és ebben különbözik szá-
mos más törekvéstől és konferenciától). Másfelől azonban nem kívánja 
becsukni a szemét az egyházak közt fennálló mély, végső, a Krisztus 
Istensége és Lrasága felőli közös hitvallásban realizálódó, egység előtt. 
»Az egyház teljes egysége olyan valami, amiért nékünk imég imádkoz-
nunk es dolgoznunk keli .De máris létezik egy bizonyos egység, a mi 
Ürunkho/. való hozzákötöttségben ; ennek nyilvánvalóvá tevéséért mi va-
gyunk a felelősek.«10 Kifelé, a világ felé az teszi képessé az egyházakat 
arra, hogy inár most is közös hanggal szólaljanak meg döntő világkér-
désekben. Ugyanakkor viszont befelé, az egyházak valóságos, lá tható 
egysége dolgában is megnyílik előtte egy út, a reménység útja. Az egy-
házak közt fennálló nagy különbségek miatt emberileg reménytelen feladat-
nak iátszik az egyházak egyesítésének műve. A Wor ld Council kiindu-
lási alapja azonban e tekintetben nem is valamiféle ember-munkálta 
synthesis 'reménysége, hanem az a szilárd meggyőződés, hogy az egy-
házak egységén maga az egyház Ura munkálkodik. A Jézus Krisztusra, 
mindannyiunk közös Urára irányuló közös hitvallásban van az Egyházak 
Világtanácsának egyedüli alapja és létjogosultsága. Az egyházak egy-
sége Őbenne — elrejtetten —• már most valóság. A nyilvánvaló egység 
is egyedül az Ö cselekedete lehet, az egyugyanazon Fő ajándéka tagjainak. 

Az egység felülről való ajándék. A Yilágtanács egyházainak dolga 
ezek után : készen lenni a Krisztus-munkálta egység elfogadására és 
eltávolítani útjából az akadályokat. Az Egyházak Világtanácsa egyfelől 
ennek a Krisztusban már most fennálló egységnek a manifesztációja 
akar lenni egymás és a világ felé; másfelöl azzá , az eszközzé akar válni, 
amelyen keresztül az egyház Ura az egyházakban ezt az egységei 
egyre teljesebbé teszi. Horizontális, e világi látás számára különféle 
egyházak gyülekezete, melyek a keresztyén igazság és az egyházszervezet 
alapvető kérdéseiben is különböznek egymástól. Vertikális, hívő látás 
számára azonban az Una Sancta előíze. Nem az Una Sancta földi meg-
jelenése még közöttünk. De a földi létforma keretei között olyan mér-
tékben lehet és lesz azzá, amilyen mértékben tetszik majd* az egyház 
Urának, hog) erre eszközként felhasználja. 

III . 
A Világtanács célkitűzéseinek e vázlatos áttekintése után még egy 

kérdésre kell válaszolnunk. Az ökumenikus mozgalmakat mindig kísérte 
és kíséri most is egyfelől a merev elzárkózás,' legalábbis a gyanú és 
bizalmatlanság,11 másfelől a túlzott várakozás és reménykedés. Mi le-
gyen az- álláspontunk nékünk, magyar evangélikusoknak', akik, a lutheri 
reformátor] teológia oldalán állva, reformátorunk józan bibliai realiz-
musával tekintünk erre a világra és benne az egyház és az egyházak 
él et ere? 

A W.orld Council of Churches két főcélt tűzött ki maga elé. Ezek-
nek megvalósítására hívja a világ egyházait. Az egyik célja: az emberi-

10 Temple cantcrburyi érsek a Világtanács csatlakozásra felhívó levelé-
ben. 

11 V. ö. Joliannson finn érsek ( t 1930) álláspontját. Ismertetve dr. 
Molnár Rudolf cikkében, Evangélikus Theologia. 1947, 2. körlevél. 



ség nagy kérdéseiben, és különösen is mai zűrzavarában, hallatni az egy-
ház szavát, útat mutatni a világnak kifelé a .zűrzavarból. Ez a világ felé 
elhangzó tanúságtétel Isten ítélő és kegyelmes igazságáról az egyház 
sokat emlegetett »prófétai szolgálata«. A másik cél ja: manifesztálni a 
\ i lág és egymás fe lé a világ egyházainak — most még csak rész szerint, 
igen kis mértékben megnyilvánuló, de a Krisztus Úrnak vallásában, a 
keresztségben és az í rás autoritásának elfogadásában reálisan fennálló 
— egységet és munkálkodni a végső te l jes egység megvalósulásán. 

Az egyház »prófétai szolgálatának«, a világ felé tanúsítandó» maga 
tartásának, a kérdésében kell először is tiszta lá tásra eljutnunk. 

Egyes egyházi közösségekben, megfigyelhetjük, nagyon erős törek-
vés jelentkezik a világ közvetlen átformálására. Isten akaratának érvé-
nyesülnie kell az emberiség életének minden területén. Ki kell tehát 
dolgoznunk a világ Isten akarata szerint való rendjének alapvonalait , 
Isten kijelentése alapján, legyen az az egyén és közösség, a szociális 
rend vagy a nemzetek egymáshoz való viszonya problémája. Számunkra 
azi egyház »prófétai szolgálata«12 csak azt jelentheti, hogy az egyház 
szolgálata a világ felé sohasem programm-adás a világ számára, hanem 
mindig hizonyságtevés, tanúságtétel. Tanúságtétel Isten haragjáról a 
világ és annak rendje fölött és bizonyságtétel Isten kegyelméről a világ-
tól elszakadó, néki szentelt gyülekezete iránt. Egyfelől: teljesen Sremény-
telen dolog abban bízni, hogy a világ ,mint világ elfogadja és magáévá 
teheti Isten rendjét , Isten akaratát . Ez az ú j t end csak Isten ú j világá-
ban valósul meg és ebben a világban csak :a hívők közösségében ölt 
ílakot. Ezért a világ felé, mint világ felé, lényegében csak Isten ítélete 

hangozhatik. Másfelől : Isten ítélete mellett és előtt ott kell járnia az 
evangéliumnak, a kegyelmet hirdető igének. Mer t Isten általa választja 
el a világ fiaínak veszendő tömegétől az övéit, az ú j világ örököseit. 
Az egyház tanúságtétele tehát a világ előtt nem/ lehet más, elsődleges 
és alapvető formájában, mint felhívás megtérésre. »Térjetek megi, piert 
elközelített a mennyeknek országa!« Az egyház lényeges és döntő szol-
gálata nem horizontális irányú, a világ rendjének át formálása; hanem* 
vertikális meghatározottságú, a kiengesztelés és békéltetés munkája 
Isten és ember között (II. Kor. 5,17—21.). A Krisztusban Istennel való 
megbékiilés hozza aztán magával az ú j rendet ember és ember, egyén és 
közösség között. Az ember és ember, (társadalom, népek) Iközti új rend 
egyedül és kizárólag az Isten és ember közti gyökeresen új rend, tehát 
a megtérés és kiengeszteltetés, útján keresztül található meg. Az egyház 
— ha reálisan lá t ja fe ladatá t itt a világban •— sohasem fordulhat a 
világhoz azzal a felhívással, hogy valósítsa meg ezvi az uf rendet. (Ekkor 
már nem lenne többé világ!) Amit tehet és tennie kell: Isten ítéletét és 
haragját tenni nyilvánvalóvá a világ fölött (Róm. 1,18.) és a Krisztus 
\á l tságában adott ú j életnek, a hívők közössége ú j jrendjének a realitását 
hirdetni a világban élő tékozló fiak felé, (erről áz ú j rendről szólnak 
az apostoli levelek ű. n. »imperativusai«, a befejező etikai részek). — 
A fentiekhez még két dolgot kell hozzátennünk. Az egyház így értelme-

V ö Lie dr. Karner Károly cikkét,(..Isten terve -. Evangélikus Thea-
logia. 1947, 5. körlevél. 



zett »prófétai szolgálata« nemcsak szóbeli tanúságtétel a világ előtt, 
hanem kell, hogy az egyház mint cselekvő szeretetközösség életével, az 
egyház kereszt alá rejtőző dicsősége elfogadásával, a szó és élet bizony-
ságtevésével velejáró martyryiun örvendező felvállalásával is együtt-
járjon. Ez pedig szükségszerűen magávalhozza azt is, hogy az egyház-
nak a világ felé való ítélethirdetése egyúttal mindig ítélet, megítélő pró-
fétai szolgálat az egyházban bennerejlö világ jelé is! Tehát csak bűn-
bánattal és bűnbánatban történhetik, szüntelenül azért könyörögve, hogy 
az egyház Ura hozza el végre egyháza számára lis a világ bilincseiből való 
végső szabadulást. 

Az egyház e világ felé végzendő szolgálata után az ökumenikus vi-
lágmozgalom másik főcélja, az egyházak egyesítésének reménységére 
és munkálására vonatkozólag kell állást foglalnunk. 

A keresztyén hívő egyik leggyötrőbb kérdése: a Krisztus egyházá-
nak szétszakadozottsága gyakorlatilag egymással szembenálló, nem 
egyszer egymás ellen hadakozó egyházakra. Melyik a Krisztus igazi egy-
háza? A reformátori teológia felelete: Krisztus egyháza nem látás, 
hanem hit tárgya (latét ecclesia, latent sancta), -de ugyanakkor 
az ige és a szentségek immanenciája révén földi, történeti 
formában jelenik meg világunkban. Mégpedig abban a földi egyházban 
jelentkezik a legteljesebben, amelyikben az igén és a szentségeken ke-
resztül Krisztus iősége, hívása és uralma a legtisztábban és a legnyil-
vánvalóbban érvényesül. Az egyház e szükségszerű kettőssége (elrej-
íettsége és láthatósága) állandó feszültséget jelent : az egy, egyetemes> 
keresztyén anyaszentegyház, hitünk tárgya, és a történetben megjelenő, 
látható földi egyház között egyfelől, a Krisztus egyházához közelálló és 
tőle eltávolodott földi egyházak közt másfelöl. 

Feloldható-e valahogyan ez a feszültség és megvalósulhat-e valami-
kor is az egyházak egyesülése itt a jöldön? .1 pápaság feleletét ismer-
jük. A római katolikus egyház az Egyház, a többi heretikus^ szakadár 
felekezet. Ez a magatartás zárja el az ő ú t juka t a világ többi egyházai-
val és a Wor ld Councillal való bármiféle együttműködés elől. Ismerjük 
azt a másik, rajongó felfogást is, amely szerint e feszültség szintén fel-
oldható a jelenben, mégpedig az igazi hívőknek emberi .elhatárolással 
történő elkülönítése, gyülekezetalkotása által; az ilyen gyülekezet a 
Krisztus igazi választottjainak serege, tehát a Krisztus igaz gyüleke-
zete, egyháza itt a földön. E két szélsőség után nézzük az ökiunénikus 
mozgalmak (legalább is egy részük) feleletét! Ez a feszültség valóban 
fennáll. A részekre szakadozottság az egyházak specifikus »bűne«-, 
melyért egyformán bűnbánatot kell tartaniok. A feszültség és szét-
szakadozottság megszüntethető, de csak a (távoli) jövőben. Első lépés : 
az egyházak egymás elleni harcának megszüntetése. Második lépés: szö-
vetkezés gyakorlati feladatokra. Harmadik lépés : az egyházak eltérő 
dogmáinak visszavezetése néhjány közös alaptanításra. Végső cél : , a 
különálló egyházszervezeteknek egy egységes egyházszervezetben való 
feloldása. 

StjáuYunkra a fenti utak egyike sem járható. Az iilső kettő nyilván-
valóan nem, mivel nem számol az egyház lörténetben való megjelenésé-
vel s így a világgal való keveredésének adottságával. A harmadik látás-
módra vonatkozó megjegyzéseink: 1. Nem fogadhatjuk el azt a látást , 



amely az egyházak közötti minden különbözést elitéi és érette minde-
niktől egyformán bűnbánatot kíván. Van olyan szakadás, amely valóban 
bűn (I. Kor. 1,10. kk.). De vannak olyan szakadások, amelyek a Krisztus 
igaz ismeretéhez, az Isten igéjéhez való hűség szükségszerű következ-
ményei (Gal. 1,8.). A földi egyház egyre inkább világgá lehet. Bűn-e, 
ebben az esetben a vele való szembefordulás és a Krisztus igé je es igaz-
sága melletti megmaradás? Vájjon volt-e és bűnbánat tar tandó e a miatt 
is, hogy az egyház a reformációban kilépett a régi, üressé és halottá 
lett középkori egyházi keretek közül, és ú j r a a tiszta ige, a Krisztus-
rendelte szentségek a lapjára helyezkedett? 2. Sokszor felhangzik a vád 
az egyházi »konzervativizmus«, a »szűklátókörű .konfesszionalizmus< 
ellen. Ezek elleni orvosság lenne az egyház »dogmáinak« visszavezetése 
néhány alapvető, közös tanításra. De vájjon a konfessziók sutbadobása 
jelentene-e megoldást? Az igazság, a kijelentés igazsága, egy. Szükség-
szerűen megköveteli tehát az e felöl az iguzság 'felöl való határozott 
es világos hitvallást, konfessziót és vele a más véleményektől való elha-
tárolódást. A konfesszió elvetése azt jelentené, hogy a régi, tisztázott 
meggyőződés helyére ú j t isztázatlanság és bizonyságtalanság lép, ami 
\ iszont előbb-utóbb megint ú j konfessziók kialakulásához vezetne. 3. Nem 
lá t ja végül tisztán az egyház e világi, történeti adottságának velejáróit 
és az egyház életét is terhelő bűn súlyát az, aki — akár "közeli, akár 
távoli jövőben — it t a földön vá r j a és reméli az egyházaknak egyetlen 
• ilágegyházzá való egyesülését. Krisztus Urunk valóban ígéretet á d 
népének: Lészen egy akol és egy pásztor. (Ján. 10,16.). De meggyőző-
désünk szerint ez nem ebben a világban, a bűn világában, hanem annak 
megsemmisülésével következik be. Az egyházak szétszakadozottsága a 
világnak és a bűn hatalmának a történeti egyház keretei közé való be<-
hatolásából származott. Azt remélni, hogy ez a folyamat ta visszájára, 
fordítható és teljesen megszüntethető, annyit jelentene, mint -ibban "re-
ménykedni, hogy a bűn és' a világi a földi egyházból teljesen eltávolítható. 
Ha ez a belső kiváltó ok megszűnnék, egyedül akkor reménykedhetnénk 
a konfessziók és egyházak nélküli világegyház eljövetelében. Ez az opti-
mizmus azonban a bűn világában indokolatlan. 

Te l j e s reménytelenség és tétlenség tehát az álláspontunk az egy-
házak egysége, ennek munkálása és sóvárgó xárása dolgában? Korántsem! 
Mindig a szemünk előtt kell állnia Urunk főpapi imádságának: »Hogy 
mindnyájan eggyek legyenek . . ., hogy elhigyje a világ, hogy Te kiild:-
tél engem.« (Ján. 17,21.). Ha a külső — hitvallás- és szervezetbeli — 
egység, tehát a látás útja, a bűn és világ raj tunk való hatalma miat t i t t 
a földön elzárva marad is előttünk, egy út mégis nyitva áll számunkra. 
.4 hitnek az útja. A hit azt is érzi és megtapasztalhatja, amit a szem 
nem láthat meg. S a hit tapasztalata nem kevésbbé valóság! Az Apostoíi 
Hitvallásban közösen is megvallott hitünk szerint ez az egység az egye-
temes keresztyén anyaszentegyházban már most valóság. Krisztus hívei 
minden egyházból összetalálkoznak a hitnek ebben a belső, lelki egy-
ségében. Az egy Úrra irányuló hit, az egy keresztség s az egy Lélek, 
amely világkonferenciákon vagy kis bibliakörök lelki kohójában való-
sággal az egy Test tagjaivá teszi különböző egyházak keresztyénéit, vég-
hezvihet i azt a csodát is, hogy földi egyházuk nem egymás ellen hada-
koznak, hanem találkoznak a Krisztus fösége és urasága alatt, együtt. 



növekednek az ige közös tanulásában, a közös szeretet-szolgálatában 
es a világ előtt való közös vallástételben. Az fegyházaknak ilyen talál-
kozása szükségszerűen állandó önvizsgálatra és reformációra való fel-
hívás a másik egyház felé, de magunk felé is. A lényeges különbség; 
azonban: nem a külső egységért, hanem a Krisztusban való belső, igazi 
egység jegyében; nem kompromisszumok, hanem »az Isten Fiában való' 
hitnek és az Ö megismerésének egysége'« (Ef. 4,13.) útján. A keresz-
tyén egységmozgalomnak ez a formája lehet, hogy külső reformációra 
és együttműködésre is indít egyházakat.13 De ha — meggyőződésünk 
szerint — itt a bűn világában nem is vezethet konfessziók és egyházak 
nélküli tel jés egységre, ez a Krisztusra irányuló hitben, az ige közös, 
igaz és őszinte kutatásában, a keresztyén szeretet együttes gyakorlásá-
ban és a világ előtt a Krisztus jelöl t>aló közös tanúság (martyrium) 
vállalásában testet öltő egység' a világ egyházai között a látás szerinti 
különbségek megmaradása mellett is nagyobb és igazibb egységhez ve-
zet, mint a külső, kompromisszumos tanbeli vagy szervezeti únió. Egy 
pillanatra sem. szűnhetünk meg könyörögni azért, hogy ennek a belső, 
valóságos egységnek engedelmes eszközei lehessünk az egyház Ura 
kezében. 

Őszinte örömmel tölthet ' el bennünket, hogy az Egyházak Világta-
nácsa ezen a második úton, a belső egységnek, a 'Lélekben és hitben 
való elmélyülésnek útján, a Krisztushoz való közeledésben keresi az; 
egyházak egymáshoz való közeledését. Nem megalkuvást és elszíntele-
nedést, hanem az igében és a keresztyén igazságban való megerősödést 
kíván egyházaitól. »Egyik a másikat indítja a még te l jesebb hitre és élet-
újulásra. Kölcsönösen szólítják vissza egymást az apostoli bizonyság-
tételhez. Ha a Világtanács nem tenne semmi mást, csak- elindítaná a 
konstruktiv és kölcsönös ébresztés e folyamatát, úgy, hogy az egyházak 
az egymás ellen forduló, rivális államok defenzív magatartásából az, 
isteni igazságért való közös küzdelem és erőfeszítés eredményeinek egy-
mással való közlésére térnének át, ez már magában is igazolná létjogo-
sultságát.«114 Ezen az úton, tel jes hűséggel Isten kijelentett igazsága és 
hitünk tartalma felől hitvallásainkba foglalt meggyőződésünkhöz, kívánunk 
is! A világ egyházai számára nem adatottfmás jelben a Krisztus egyházát 
együtt és egységben haladni az Una Sancta útján a világ egyházaival. 
Közelebb Krisztushoz, közelebb az igéhez — s így közelebb egymáshoz 
építő találkozás ! 

Végül néhány gyakorlati feladat számunkra! Ebben az esztendő-
ben az ökuméné egyházai egymáshoz való viszonyának' s a Világgyűlés 
témáinak beható, a legkisebb lelkészi körökig is eljutó studium és tár-
gyalás anyagát kellene képezniök, magunk között is, meg a Világtanács-
ban velünk együtt helyetfoglaló, más egyházbeli testvéreinkkel is! Nem 
lenne talán lehetetlen a Világgyűlés időpontjában egy, annak témáival 

13 A bristol—moorfieldi két anglikán, bárom metodista és egy kongre-
gacionalista gyülekezet havonkénti közös kommuniója; a délindiái protes-
táns egyházak egyesülése Délindiai Egyházzá 1947 IX. 27-én Madrasban. 
O. Wyon : Signs of the New Life int he Church Universal (first draft), 
1948. 

14 Visser't Hooft, i. m. 13. 1. 



foglalkozó, itthoni közös nagy konferencia sem. Végül : szüntelenül kö-
nyörögjünk az egyház Urához azért, hogy ne emberi jószándék és akara t 
érvényesüljön ebben a nagy munkában, hanem embereken keresztül Isten-
nek ereje munkálkodjék most a világ egyházaiban. Hogy valóban el-
higyje ez a világ : Jézus Krisztus, az Isten Fia, a mi közös Urunk «és 
Megváltónk ! 

Dr. Nagy Gyula 

Keresztyénség és politikum 
1. Bevezetés. 

Mint minden háború, úgy a második világháború is igen mélyreható 
(áltozásokat idéz elö szellemi és társadalmi téren egyaránt. Ez ter-
mészetes is. Nem minden alap nélkül emlegetnek »korfordulót« nap-
jainkban. Végleges ítéletet erről majd csak a történelem mondhat, doi 
éi ezzük, hogy eddig is világnézeti átalakuláson és társadalmi változáson 
ment át nemzedékünk. A keresztyénség már igen sok világnézeti és tár-
sadalmi változást látott a maga kétezeréves történelmében. Lényegét 
mindig megőrizte változatlanul. Örök tartalma és mondanivalója szikla-
ként állt a korok minden változása, kavargása és, alakulása közepette is, 
de mégsem maradt kapcsolat nélkül az egyes korokkal, hiszen a Kriszr 
tusban hivők nem légüres térben, hanem a világban éltek és élnek. 

A keresztyénségnek a külső embervilághoz való viszonya mindig 
más és más volt. Volt kor, amikor a külső világ betört a tkeresztyén-
ségbe és összetöréssel fenyegette azt, az első évszázadok üldözései 
idején. Volt viszont olyan kor is, am,ikor a pápaság virágkorában a ke-
resztyénség akarta elnyelni a külső közéletet s nem az államegyház, ha-
nem az egyházállam valóságát akar ta megteremteni. 

A reformáció korának kálvini theokráciája azon az álláspontos van, 
hogy a keresztyénségnek megvan a maga pozitív igenje és nemje a világ 
dolgaiban is. Ebinek a theokratikus tradíciónak a hordozója a híres 
modern református teológus, Barth Károly is, aki szerint a Krisztus-
hitnek megvan a maga véleménye az államformákról is. »Rechtferti-
gung und Recht« c. művében így í r : »Az egyház részéről nem volna semmi 
értelme annak, ha úgy tenne, mintha az államhoz és államokhoz való 
viszonya tekintetében nem tudna tájékozódni, mivel éjszaka minden te-
hén fekete. Ellenkezőleg, az egyházzal szemben álló államok tekinteté-
ben is állandóan döntésekre kerül sor, ezért különbséget kell tenni állam 
és állam közt, tegnapi állam és mai állam közt.«1 Barth a keresztyén-
ség szempontjából legmegfelelőbb államformának a dembkráciát t a r t j a 
s ilyenként fel is sorolja Angliát, Franciaországot, a Skandináv álla-
mokat, stb.2 

A katolicizmus beleszólása a világi dolgokba, közismert. A Sylla-
bus, a modern kultúra, tudomány, gazdasági élet 80 tévelygését sorolja 

1 Karl Barth: Rechtfertigung und Reclit. 1938. 19. old. 
* U. a. 42. old. 


