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nem csak a német egyházi harcok, 
hanem az utóbbi idők egyháztörté-
netének egyik legjelentősebb írásos 
dokumentuma. vAz egyházi harcokban 
irányt mutatott, az összeomlás utáni 
új egyházi szövetségnek az Evang. 
Kirche'fDeutschIands-nak hitelvi alap-
jává, hitvallásává lett. A Barmeni 
Theologiai Nyilatkozatokban valóban 
az egyház hangja vált hallhatóvá vi-
lágosan, útat mutatva egy válságos 
helyzetben. Mert az egyház hangja 
szólal meg benne, éppen ezért jelen-
tősége túl lépi Németország határát, 
közegyházi, ökumenikus értéket kép-
viseld A vele való megismerkedé-
sünk nemcsak illő, hanem hasznos és 
fontos. 

Magyarul -—- tudomásom szerint 
— először a ferences Király König) 
Kelemen:\„Hitlerizmus és keresztyén-
ség" c. könyvében jelent meg, de 
csak kivonatosan, 1946-ban. A Nyi-
latkozat szövegének bemutatása előtt 
először röviden összefoglalom kelet-
kezésénetó'történehni előzményeit. 

A Barmeni Theologiai Nyilatkozat 
létrejöttét a német protestáns egy-
házakon belül támadt zavarok tették 
szükségessé. A zavart az ú. n. „né-
met-keresztyén mozgalom- terem-
tette. Ez à mozgalom 1933-ban lé-
pett előtérbe. Célja: a nemzeti szo-
cialista világnézetnek az egyházon 
belül érvényt szerezni, és az egyházi 
vezetést a mozgalomhoz tartozó em-
berek kezébe juttatni Még az 1933-
ban kiírt egyházi váasztásokon ha-
talmas propagandahadjárat segítségé-
vel a szavazatok kétharmad részét 
mindenütt megszerezték Az újonnan 
íelállított vallásügyi minisztériummal 
együttműködve számtalan hitvallással 
és egyházalkotmánnyal ellenkező ren-
deletet hoztak. Az ellenállókat megfé-
lemlítették és letartóztatták. Niemöl-
ler vezetésével ekkor 2000 lelkész a 
.,Pfarrer-Notbund"-ba tömörül. A 
gyülekezetekben a régi hitvallásokat 

tanulmányozzák és ezek tanításától 
segítve tételeket állítanak össze a 
hamis (tanítások elvelésére és az egy-
ház helyes tanításának megszólalta-
tására. Valóságos hitvalló láz vesz 
erőt a gyülekezeteken. Eleinte lel-
készekből, majd világiakból is mun-
kaközösségek alakulnak. Mind az 
egyház tanításának a helyzetkívánta 
aktuális megfogalmazásával van el-
foglalva. A probléma -egyforma volt 
minden protestáns egyház számára. 
A gyülekezetekben megindult hit-
valló mozgalom eredménye az egy-
házak hitvalló akaratának megnyilat-
kozása az ú. n. hitvalló zsinatokon. 
Ezek közül sorrendben is és jelentő-
ségben is első az 1934. máj. 29—31. 
között Barmenben tartott hitvalló 
zsinat. Ezek „a lutheri, református 
és uniált egyházak tagjai saját külön 
hitvallásuk iránt való hűségüket meg-
tartva vegyüttesen keresték megvallani 
valójukat az egyház nyomorúságos 
helyzetében." „Nem akartak új egy-
házat alkotni, vagy uniót létesíteni" 
mert mi sem állott távolabb tőlük, 
mint az ősi hitvallások semmibevé-
tele. Ugy látták, hogy ,.a német pro-
testantizmus egyházainak az egysége 
csak az Isten igéjéből, hitben, a 
Szent Lélek által jöhet létre." Az 
idézetek a barmeni zsinatnak a né-
metországi gyülekezetekhez intézett 
leveléből valók.) A hitvalló zsinat 
felszólította a gyülekezeteket, hogy 
imádságaikkal álljanak mögéjük és 
hitvalló lelkészeik és tanítóik körül 
tántorí'ha'atfanul tömörüljenek. Hogy 
a Theologiai Nyilatkozat mondani-
valójának érvényt szerezzenek, léíro 
hozták a birodalmi „Bruderrat"-ot. 
testvért an ácsot. Azokban a gyülekeze-
tekben, magasabb egyházkormányzati 
testülelekben, ahol a ..német- keresz-
tyének" alkotmányellenes eljárással 
szétromljolták a jogi kereteket. a 
Hitvalló Egyház tagjaiból alakult ha-
sonló testvéftanácsok vették kezükbe 
az egyházigazgatást. 



A Barmeni Theologiai Nyilatkozat 
szövege a kővetkező : 

A Német Evangéliumi Egyház 
Deutsche Evange'ische Kirche) 1933. 

július 11—i alkotmányának bevezető 
szavai 'szerint a reformációban 'kelet-
kezett! (egyenjogú, egymás mellett álló 
hitvalló egyházaknak a szövetsége. 
Ezen egyházak egyesüléséhez a theo-
logiai alapot a Német Evangéliumi 
Egyház 1933. július 14-én a biro-
dalmi kormányzat részéről is elis-
n*;rt! alkotmányának első és 'második 
artikulusa szolgáltatja. 

1. artikulus: A Német Evangéliu-
mi Egyház sérthetetlen alapja a Jé-
zus Krisztus evangéliuma úgy, amint 
arról a Szentírás bizonyságot tesz 
és, amint a reformáció hitvallásai-
ban újra megvilágosodott. Ez hatá-
rozza meg és cz korlátozza azt a 
telihatalmat, amelyre az egyháznak 
küldetése betöltéséhez szüksége van. 

2. artikulus: A Német Evangéliumi 
Egyház egyházakra (tartományi egy-
házakra) tagozódik. 

Mi lutheri, református és uniâll 
egyházak -szabad zsinatainak, egyházi 
gyíí'éseinek és gyülekezeti köreinek 
a Német Evangéliumi Egyház hit-
valló, zsinatára egyesült képviselői ki-
jelentjük, hogy mi mindnyájan a 
Német Evangéliumi Egyháznak,-mint 
hitvalló egyházak szövetségének az 
alapján állunk. Minket mindnyájun-
kat. az egy, szent, egyetemes és 
apostoli egyház Ura mellett tett hit-
vallás köt egybe. 

Németország minden evangéliumi 
egyházának szine előtt kijelentjük, 
hogy az ebben a hitvallásban való 
közösség és ezzel a Német Evangéli-
umi Egyház Egysége a legsúlyosabb 
veszélyben forog. I.étét a Német 
Evangéliumi Egyház fennállásának 
első évétől fogva a német keresztyé-
nek uralkodó egyházpolitikai párt-
jának és az általuk képviselt egyház-
kormányzatnak mind nyíltabbá váló 
tanítása és eljárásai veszélyeztetik. Ez 
a veszély abban mutatkozik meg, 
hogy azt a theologiai előfeltételt, 
amelyben a Német Evangéliumi 'Egy-
ház egyé vált, a német keresztyének 
vezérei és szónokai is va'amint egy-
házkormányzata is idegen alapelvek-
bő? kiindulva állandóan és'alapjában 
keresztezik és hatástalanná teszik. 
Ha ez tovább is igv marad, akkor 
az egyház mivolta bármelyik érvény-
ben lévő hitvallásunk értelmében 

megszűnik. IIa ez tovább igv marad, 
akkor tehát a Német Evangéliumi 
Egyház is mint hitvalló egyházak 
szövetsége (belülről válik lehetetlenné 

Szabadságunk van hozzá, és el va-
gyunk kötelezve arra, hogy mint a 
lutheri, református és uniált egy-
házak tagjai ebben a kérdésben ma 
közösen szót emeljünk. Éppen azért, 
mert a mi kúlömböző hitvallásaink-
hoz hűségesek vagyunk és azok is 
akarunk maradni, nem hallgathatunk, 
meggyőződésünk] ugyanis, hogy a k ö -
zös nyomorúság és megpróbáltatás 
idején közös szó adatott ajkunkra. 
Istenre bízzuk, hogy mindez a hit-
valló egyházak egymáshoz való vi-
szonyában milyen jelentőségre tehet 
szert. ' 

A következő evangéliumi igazságok-
ról teszúnk vallást a német-keresz-
tyének'mozgalma és a jelenlegi biro-
dalmi)', egyházkormányzat egyházpusz-
tító és ezzel a Német Evangéliumi 
Egyház egységét szétromboló tevé-
kenységével szemben : 

1. „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senkisem mehet az Atyához, 
hanem ha énáltalam." (János* 14 G. 

,,Bizony, bizony mondom néktek, 
á'vi nem az ajtón megy be a juhok-
nak aklába, hanem másunnan hág 
be, tolvaj az és rabló." ,,Én vagyok 
az ajtó, ha valaki énrajtam megy be. 
megtartatik." (János 10:1,9.) 

Jézus Krisztus a Szentírás róla 
szóló bizonyságtétele szerint Isten-
nek az az egyetlen szava, akire hall-
gatni. lakiben életünkben és halálunk-
ban bízni kötelesek vagyunk. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház igehirdetése 
forrásaként köteles lenne Istennek 
ezen egyetlen szaván kivúl más té-
nyeket és hatalmasságokat, jelensé-
geket és igazságokat Isten kinyUat-
koz'.alásául elfogadni. 

2. ..Tőle vagytok pedig ti a Krisz-
tus Jézusban, ki bölcseségúl lön né-
künk Istentől, és igazságul, szentsé-
gül és váltságul." (I. Kor. 1:10.) 

Jézus Krisztusban Isten bűneink 
bocsánatát adja, de ugyanakkor ha-
sonló komolysággal jelenti be általa 
nagy igényét egész életünkre Általa 
e vi'ág minden istentelen megkötött-
ségéből boldog felszabadulásra ju-
tunk, arra hogy szabadon és hála-
datosan szolgáljunk minden ő teremt-
ményének. 



Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az életnek lennének 
olyan körei, ahol nem Jézus Krisz-
tus, hanem más urak tulajdonai va-
gyunk, lennének olyan körök, ame-
lyekben nincs szükség arra, hogy ő 
ott megigazítson és megszenteljen 
bennünket. 

3. „Az igazságot követvén szere-
tetben, mindenestül fogva növeked-
jetek, abban, aki a \Xejs a Jézus Krisz-
tusban. Akiben az egész test szép 
rendben egyberakattatik." (Efezus 4: 
15—16.) 

A keresztyén egyház olyan testvé-
rekbőí (álló közösség, amelyben 'Jézus 
Krisztus az igében és szentségekben 
jelenlevő Úrként cselekszik. Mint a 
kegyelemben részesült bűnösök egy-
házának az a feladata, hitével is és 
engedelmességével is, igehirdetésével 
is,Ide életformájával is a bűnös világ-
ban arról tegyen tanúbizonyságot, 
hogy egyedül Jézus Krisztus tulaj-
donax az ő vigasztalásából és az ő 
irányítása szerint él és akar is élni, 
várva az ő újra megjelenését. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház igehirdeté-
sének és életrendjének formáját ki 
khet szolgáltatni saját önkényének, 
vagy a bármikor uralomra jutó vi-
lágnézetijés politikai vélemények vál-
tozásának. 

4. „Tudjátok, hogy a pogányok fe-
jedelmei uralkodnak azokon," és a 
nagyok hatalmaskodnak rajtok. De 
ne így legyen közöttetek, hanem aki 
közöttetekj (nagy akar lenni, az legyen 
a ti szolgátok." (Máté 20:25—26.) 

Az egyházban lévő külömböző 
tisztségek nem szolgáltatnak alapot 
arra, íiogy egyik a másikon uralkod-
jék, hanem csali az egész gyüleke-
zetre bízott és az egész gyülekezet-
nek megparancsolt szolgálatnak a 
gyakorlását célozzák. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyházban ezen az 
egy szolgálaton kívül külön hatalmi 
szóval kiküldött vezérek is lehetné-
nek, vagy ilyeneket elfogadhatna az 
egyház. 

5. „Az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek !" (I. Péter 2:17.) 

Az í r á s azt mondja, rhogy az állam-
nak isteni rendelés következtében az 
a feladata, hogy a még meg nem 
váltott világban,' amelyben az egy-
ház is él, az emberi belátás és az 

emberi képességek mértéke szerint 
a hatalom fenyítő eszközének a gya-
korlásával a jog és a béke fenntar-
tásáról gondoskodjék. Az egyház há-
lával és tisztelettel veszi Istennek 
ezen rendelésben megnyilatkozó jó-
téteményét. Mindez Isten országára 
emlékezteti,'Isten parancsára és igaz-
ságosságára és ezzel egyben az ural-
kodóknak és az uralom alatt levők-
nek a felelősségére. Isten igéjében 
bízik és annak engedelmeskedik, 
mert Jsten ez által tart fenn mindent 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház a maga sa-
játos feladatán túl az emberi é{et 
egyetlen és totális közösségévé vál-
hatnék és ilyen módon az egyház 
feladatát is betölthetné. 

Elvetjük azt a hamis tanítást 
amely szerint az egyház a maga sa-
játos feladatán túl elállamiasodhat-
na, állami feladatokat és tisztségekel 
vállalhatna magára, hogy ilyen ké-
pen az állam egyik szervévé váljék 

6. „Imé én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig." (Máté 
28:20.) Isten beszéde nincs bilincsbe 
verve." »(II. Tini. 2:9.) 

AZ.'egyháznak az a ft'e'.adata és sza-
badsága is ebben gyökerezik, hogy 
Krisztus helyeit, az ő tetteinek és 
beszédének szolgálatába állva hir-
desse minden népnek a prédikáció 
és a szentségek által az Isten szabad 
kegyelméről szóló üzenetet 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház az Űr sza-
vát és tetteit az emberi dicsőségtől 
elkáprázottan valami önkényesen vá-
lasztott kívánság, cél vagy terv szol-
gálalába állíthatná. 

A Német Evangéliumi Egyház hit-
valló zsinata kijelenti, hogy ezeknek 
az igazságoknak az elfogadásában és 
ezeknek a tévelygéseknek az elveté-
sében látja a Német Evangéliumi 
Egyháznak, mint hitvalló egyházak 
szövetségének elengedhetetlen theo-
logiai alapvetését. Felszólít minden-
kit, saki ehhez a (nyilatkozatához csat-
lakozik, hogy egyházpolitikai dön-
téseinél ezen theologiai felismerések 
szellem ében járjon el. Kéri mind 
azokat, akiket illet, hogy a hit a 
szeretet és a remény egységébe tér-
jenek vissza. 

Verbum Dei manet in aeternum 



A nemzeti szocia'ista Németország 
összeomlása után sem szűnt meg a 
Barmeni Theologiai Nyilatkozat je-
lentősége Az egyházi élet újra ren-
deződésének alapjává vált. 1945.őszén 
a Ititvalló Egyház birodalmi testvér-
tanácsa Treysa-ban gyűlést tartott. 
E2en a gyűlésen kimondották, hogy 
a németországi protestáns egyházak, 
mint egyenlő joggal rendelkező hit-
valló egyházak Evangelische Kirche 
Deutschlands (EKD) egyházi szövet-
séíjet alkotnak. Az EKD elnökévé a 
lutheránus Wurm vvürttenlxergi püs-
pököt vá'aszlották meg, titkárává az 
ugyancsak lutheránus Asmussent. Ez 
a" föderáció nem akarja felújítani a 
porosz unió hibáját. Az ősök hitval-
lását érvényben hagyja. Mégis több, 
mini egy puszta egyházi szövetség, 
hiszen-'az egyházi harcok (idején aka-
ratlanul létesült és éppen a Barmeni 
Theologiai Nyilatkozatban kifejezés-
re jutott egységet a jövő számára is 
tovább szerelné örökíleni. Még ugyan-
csak 1945-ben Stuttgartban az EKD 
verető é^e egy bűnvalló nyilatkozatot 
szerkesztett. Ebben a nyilatkozatban 
az egyház felelősnek vallja magát 
a németség bűneiért. A nyilatkozat 
ugy látszik ta'áló lehetett, mert ki-
felé is, ljefelé is nagy visszhangot 
keltett és sok fc'reértést idézett elő. 

Az EKD-ben tömörült németorszá-
gi protestantizmus koránt sem mu-
tatja a békés kibontakozás képét. A 
heiyzcl jelenleg átláthatatlan. A Bar-
meni Theologiai Nyilatkozat még 
mindig naf»y tekintélyt jelent. Sok 
helyen lelkészordináció alkalmával 
megkívánják a lelkésztől a Barmeni 
Tételek elfogadását. Az értékelés 
azonban nem egyöntetű. Lutheránus 
köröklten is elismerik jelentőségét, de 
ilt többen csak je'entös egyháztörté-
neti dokumentumot látnak benne és 
a hitvallás jellegét megtagadják tőle. 
Er.ek az EKI)-t is egymástól telje-
sen független egyházak szövetségé-
nek tartják, melyet mélyebb'hitvallá-
sos egység nein tart össze. 

Mivel a Barmeni Theologiai Nyi-
latkozat körül kialakult helyzet át-
tekinthető ismertetése lehete;ien, csak 
szemlé'tetésképen. közlök most né-
hány vele kapcsolatos nyilatkozatot 
a hál>orű- utáni időkből. 

Niemöllernek 1915 novemberében 
testvéréhez intézett levelében már .vi-
lágosan lehet látni a nehézségek je-
lentkezéséi. (Közzé'éve: Die 'deutsche 
Schuld, Not und Hoffnung c. fü-

zetben Evang. Verlag Zoliikon 1916;. 
— Ugy látja, hogy akármilyen for-
mát is ölt az egyház Németország-
ban, a Barmeni Nyilatkozát ^irányadó 
lesz. Természetesnek tartja a régi 
hitvallások érvényben maradását, 
osak a lutheri egyházaknak az elkü-
lönülését nem nézi jó szemmel. Az 
EKD-ben lehetségesek tartja, hogy 
legyen egy külön lutheri, kálvini és 
uniáltakból álló oszlop, de lehetetlen-
nek lartja, hogy két'vagy három egy-
mástól mereven szétválasztott pro-
testáns egyházat hozzanak létre. Sze-
rinte a protestantizmus alapjában 
ném szétszakadt egyház. Ezt csak 
a theologusok szeretnék kimutatni 
Azt szeretnék, ha azokat a keresz-
tyéneket, akik a múltban különböző 
hitvallású egyházakhoz tartozva 
együtt szenvedtek, együtt harcoltak, 
együtt imádkoztak és együtt hittek, 
nem választanák szét a theologia se-
gítségével olyan emberek, akik sokkal 
kevesebbet hittek, sokkal kevesebbet 
imádkoztak, sokkal kevesebbet har-
collak és szenvedtek. Ugy látja, hogy 
sokan csak azért hivatkoznak olyan 
erősködve az ősök hjtva lására, mert 
a hit jelenben való megvallását sze-
relnék elmulasztani. 

Az Evang. Lutherische Kirchen-
zeitung 1917. nov. 15—i számában a 
lipcsei theologiai fakultás nyilatko-
zata bőven foglalkozik a Barmeni 
Nyilatkozat kérdésével és a következő 
megállapításra jut: 

„A Barmeni Nyilatkozat nagyon 
fontos szolgálatot teljesített az akkori 
történeti helyzetben. Se megszerkesz-
tőinek szándéka, se megszövegezésé-
nek ideiglenes volta miatt nem lehet 
neki olyan jelentőséget tulajdonítani, 
mint egy hitvallásnak. Az, no.gy va-
lóban lépést jelentett-e azon az úton, 
mely a lutheri és a református egy-
házak közös hitvallása felé vezet, az 
attól függ, hogy az általa felvetett 
kérdé-eket mennyire sikerül tisztázni 
és egységesen megválaszolni." 

Az uniált egyházhoz tartozó Greifs-
wald-i fakultás 1947. augusztusában 
nyilatkozott a Barmeni Nyilatkozat-
ról. Elismerik jelentőségét, de a j e -
lenre vonatkozóan már nem látják 
aktua'itásá'. Fe e sièges megkötöttség-
nek tartják, mint ahogy általában 
minden hitvallás tekintélyét annale 
látják, ök általában elegendőnek Tar-
tatnák a Biblia tekintélyéhez való ra-
gaszkodást." 

Georg Merz ugyancsak a Kirchen-



zeitung 1947. november 15-i számá-
ban írt válaszában finoman, de na-
gyon éles késsel boncolja szét a 
greifswaldiak tételeit. Egyformán védi 
a reformáció hitvallásait és a Bar-, 
meni Nyilatkozatot. A Barineni Nyi-
latkozat értékét abban látja, hogy 
megnyitotta az »tat őseink hitvallá-
sainak kincsesháza felé. A Barmeni 
Nyilatkozat szerinte a lutheri refor-
máció "hitvallásainak igazságait ismé-
telte el és vallotta meg a tévelygők 
tanításaival szemben. 

A Kirchenzeitung november 29-i 
számában viszont Hermann Sasse 
magyarázkodik, liogy a lundi luthe-
ránus világkonferenciához intézett le-
velében miért emelte fel óvó sza-
vát a Barmeni Nyilatkozathoz ra-
gaszkodó Meíser püspök ellen, aki 
az ő nézete szerint a reformáció 
lutheri egyházait könnyen az union-
izmus útvesztőjébe viszi. 

Ezekből a meglehetős önkényesen 
kiválasztott nyilatkozatokból is az 
látszik, hogy a Barmeni Nyilatkozat 
"körül kialakult felfogások meglehe-
tősen szétágazók. 

* 

A magam részéről sokkal többre 
értékelem a Barmeni Nyilatkozatot, 
mintha az csak fontos "kortörténeti 
dokumentum lenne. Ha már nem 
vettük igénybe segítségét a háború 
idején, jó lenne most megkésve is 
tételeivel behatóan foglalkozni. 

Ennek a referátumnak természete-
sen nem célja most a Barmeni Nyi-
latkozat tartalmának theologiai ki-
értékelése és aktuális vonatkozásai-
nak megkeresése. A részletektől füg-
getlenül a maga egészében mégis 
úgy látom, hogy két ponton mar" is 
jó lenne megszólaltatni azokat a 
kérdéseket, amelyeket a Barmeni 
Nyilatkozat hozzánk intéz. Ez a két 
pont a hitvallásosság és' az ökumé-
nicitás kérdése. 

Örvendetes jelenség egyházunkban 
a régi hitvallások tekintélyéhez való 
ragaszkodás. A Barmeni Nyilatkozát 
azonban éppen azt a kérdést veti 
fel előttünk, hogy minden vonatko-
zásban helyes-e az a mód, ahogy mi 
a régi hitvallásokhoz ragaszkodunk? 
Helyes-e az a konfesszionalizmus, 
amelyik ragaszkodik a hitvallások 
tekintélyéhez, de nem törődik azok 
tartalma ismeretével? Helyes kon-
fesszionalizmus-e, amelyik a hitvallá-

sokat csak akkor veszi elő, amikor 
valakit eretnekségben kell elmarasz-
talni? amelyik csak könyvet, para-
grafust lát a hitvallásbaji ^ megfe-
ledkezik arról, hogy a hitvallás egy 
az egész egyházi szolgálatban ki-
ütköző magatartás? Biztosítja-e az 
egyház hitvallásosságát az a 'tény, 
hogy az ősi hitvallások az egyház-
alkotmányba jogilag be vannak cik-
kelyezvc? Felmentenek-e az ősi hit-
vallások az alól a feladat alól, hogy 
hitünk igazságait a saját fogalmazá-
sunkban önállóan is elmondjuk? He-
lyes-e azt gondolnunk, hogy minden 
ma felvetődő kérdésünkre többé ke-
vésbbé közvetlen feleletet kaphatunk 
a régi hitvallásokból? Vagy helyte-
len azt gondolni, hogy új hitvallás 
is keletkezhet? hogy Isten újra in 
statum confessionis hozhat bennün-
ket? Szabad-e ezzel számolni? Le-
het-e erre felkészülni? 

Az ökuménicitással kapcsolatban 
pedig arra kell figyelnünk, hogy a 
Barmeni Nyilatkozattal az egyház egy 
Új útra lépett tulajdonképpen. Nem 
politikai, technikai, vagy éppen gaz-
dasági érdek viszi itt szövetségre, az 
egyes egyházakat. A Barmenben lét-
re jött szövetség több a puszta szö-
vetségnél, • esetleges kooperációnál , 
Egy határozott hangban való össze 
találkozás. Még nem az egyház egy-
sége, de egy váratlanul felvillanó jel 
annale valóságából. 

Barmen arra figyelmeztet, hogy 
komolyan kell venïii az ősök hit-
vallását. Sok indítást és segítséget 
kapunk onnan, ha ma akarunk hit-
valló magatartásra eljutni. Illegitim 
út, tilos ösvény az ökuméné felé 
minden olyan próbálkozás, amelyik 
a hitvallás kérdését bagalelizálja. 

Barmen kérdést is intéz hozzánk 
az ökuménicitással kapcsolatiján. A 
pusztán föderativ alapon összefogó 
különféle egyházaknak a szervezete 
már ökuméné? — ez az ökuméné 
végállomása? — vagy- lehet-e az 
egyházaknak egy mélyebb, külsőleges 
érdekeken túl eső összefogása? — 
hiszünk ebben? felkészülünk rá?' 

Alig hiszem, hogy egység úgy jö-
hetner'létre protestánsok között, nogy 
mi elfogadnónk hitvallásunkul a JÎ. 
Helvét Hitvallást, vagy a reformátu-
sok elfogadnák a mi Ágostai Hitval-
lásunkat, vagy éppen a Formula Con-
cordiae-t. Visszafelé aligha járható 
az egység útja. Az viszont hihető, 



hogy Isten hozhat bennünket olyan 
helyzetbe, mikor a hit újonnan 
megvallásában összetalálkozik a han-
gunk Minél nagyobb szabású, minél 
a'npvtlöbb igazságokban történik meg 

ez az összetalálkozás, annál maradan-
dóbb'következményei lesznek az egy-
házi élet egész vonalán, ideértve az 
egyházszervezetet is. 

Benczúr László-

.1 fordítás alapjául a »Das christliche Deutschland 1933 bis 1945«. c. 
dokumentumgyűjtemény evangélikus sorozatának első füzetében közzé tett 
német szöveg szolgált. Az evangélikus sorozat címe: »Zeugnisse der Be-
kenneden Kirche« szerkesztője Dr. Erik Wolj jreiburgi jogi professzor. 
1 hét kötetre tervezett sorozat a Hitvalló Egyháznak a: egyházért, a jog-

ért, az ifjúságért vívott harcát, az úfi{pogányság elleni küzdelmeit, a*z ál-
lamhoz intézett szavát, gyűjti össie, valamint azokat a dokumentumokat, 
melyekben a gyülekezetek tesznek bizonyságot Telki vezetőik mellett való 
kitartásukról és a zsidó kérdéssel kapcsolatban tanúsított magatartásuky 
ról. rurche-kiadó, 1946. 

Guggisberg Kurl: Die römisch-
katholische Kirche. Line Einführung 
und Quellensammlung Zürich. 194t>, 
Xwingli-Verlag Ära 15.50 sv. 'fr. 

Noha évszázadok óta egymás mel-
lett, sőt sok tekintetben együtt élünk 
a kalholikus egyházzal, igen sokszor 
alig, vagy éppenséggel helytelenül is-
merjük egymást. Pl. a katholikus 
egyház megigazu'ás-tanát ma is 
ugyanúgy látjuk, mint ahogyan azt 
a reformáció korának vitázó iratai-
ban eleink megrajzolták Hogy a tri-
* nli zsinat azóta hogyan szabályozta 
a katholikus tanítást, azt már nem 
vesszük tekintetbe. Vagy hogy a 
katholikus egyház hogyan tanít az 
egyházról, a lelkészi hivatalról stb., 
arról csak nagyon homályos, /sokszor 
a polémia világításában született (kép-
zeteink vannak. Pedig nekünk ma a 
gyakorlati szempontokon túl, melyek 
éppen az együttélésből adódnak, 
messzebb tekintő meggondolások mi-
att is jó volna, sőt szükséges a ka-
lholikus egyházat minél jobban meg-
ismernünk. Gondoljunk csak az 
nckumenikus keresztyénség szempont-
jaira s hogy hazánkban néhány év-
vel ezelőtt katholikus részről indult 
olyan mozgalom, melv a protestant-
izmushoz váló közeledést tűzte ki 
célul. Ebben a helyzetben tehet igen 
jó szolgálatot Guggisberg berni pro-
fesszornak íkönyve, mely a katholikus 
egyháznak nagyon alapos ismereté-
ből származik: egyfelől válogatott 
szemelvényeket ad jelentős katholikus 
megnyilatkozásokból és felöleli nem-
csak a szigorú értelemben vett ka-
tholikus dogmát, hanem a katholi-
kus tanításnak, erkölcsi életnek és 

szociális magatartásnak egész széles 
slcáláját, másfelől pedig ezekhez ösz-
szefoglaló, nagyon ügyesen tájékoz-
tató bevezetést ad. így könnyen tá-
jékozódhatunk e könyv alapján az 
egyház katholikus értelemben vett 
jellegéről, szervezetéről, a hierarchiá-
ról, a szorosabb értelemben vett ta-
nításról. szentségi éleiről és kultusz-
ról, de ugyanígy értesülünk arról, 
hogyan átéli meg a katholikus egyház 
az erkölcsi kérdéseket, az államhoz 
való viszonyt, a szociális kérdést, 
modern világnézetet, stb Sokak szá-
mára bizonyára nagyon emeli a 
könyv használhatóságát, hogy az ere-
detileg latin nyelvű idézeteket német 
nyelven közli. Mindenkinek, aki eb-
ben a nehéz időben hozzá tud férni 
e könyvhöz, melegen ajánljuk annak 
tanulmányozását. Karner Károly 

Dr-Keöklván: Élet és halál. — Élő 
Víz kiadása. 1917 — Beök Ivánnak 
régi szívügye a ' 'harmadik missziói 
Û használta tudtommal előszór ezt 
a kifejezési arra a szolgálatra, amivel 
a keresztyénség az elvilágiasodott ér-
telmiség *s annak is'főként természet-
tudományos műveltségű része felé 
tartozik Minden eddigi munkája ezt 
a szolgálatot akarta végezni, ez a 
mostani is. Eontos szolgalat ez s ki-
váltkép az utolsó félszázadban vált 
elodázhatatlanná. Valóban végzetes 
volna, lia a keresztyénség visszahú-
zódnék a „belső vonalra" s meghát-
rálna a minden napok kérdései elől 
örömmel kell hál fogadnunk minden 
olyan kísérletet, amely az élet és 
hálál alapvetően existenciális kérdé-
sei! úgy igyekszik felvetni, hogy a 



modern ember ismeretei és tapasz- . 
talatai felöl indul ki s úgy érkezik 
meg a kijelentés üzenetéhez, hogy 
közben hallgatójának értelmét is -fog-
va szeretné ejteni. S lehetőleg — 
saját bevallása szerint — mellőzni 
óhajtja az egyházi, teológiai (szóhasz-
nálat kissé már patinás tolvajnyelvét; 
a <mai ember szavaival tolmácsolja 
az örökérvényű mondanivalókat. 

Nehéz feladat ez. és sokszor az az 
érzésünk, hogy a „kánaáni n y e l v 
helyett a szerző minden jószándéka 
mellett is teremt egy másikat, amibe 
ép úgy bele kell olvasnia magát az 
embernek, mint a régibe. Meg kell 
tanulni, pl. milyen sajátos értelem-
ben használja a test-léíek-szellem ki-
fejezéseket. Valahogy ez az antropo-
lógia trichotomia a nagy pr'óbázta-
tója minden olyan teológiai kisérlel-
nek, amelyik megpróbál a hagyomá-
nyostól eltérő ösvényeken járni — 
így érezzük legalábbis. A magyar ke-
resztyénség különböző irányzatainak 
nyelvhasználatában igen sokfélekép-
pen találkozunk a lélek-szellem fo-
galmainak értelmezésével. S talán 
nemcsak terminológiai kérdésről van 
szó. Jó volna ebben egyszer érte-
lemre jutni. ' 

Ez a félreérthető terminológia 
rontja az olvasó örömét, akkor ami-
kor pl. a bűnről, Sátánról és Krisz-
tusról való bizonyságtevés mellett 
olyan kifejezésen akad meg a szeme, 
mint: az ember cé'ja a ..megistenü-

lfes". Ha istenfiúságot olvasnánk, 
mindjárt könnyebben rábólintanánk. 
A halál tárgyalásánál is hiányoljuk 
annak ítélet jellegét. Csak a hívő 
halálára mondja az írás. hogy az 
álomhoz hasonló. 

Egy veszedelem fenyegeti főként 
a szerzőt, mint minden nagy gon-
dolkodót általában: a rendszenalkotás 
kísértése. Pedig a kijelentés paradox 
tényeit nem igen lehet semmiféle 
töretlen vonalú rendszerbe beleillesz-
teni maradék nélkül. S aki mégis 
megpróbálja: kénytelen ott, ahol az 
írás hallgat, az értelem hídjait fel-
verni az ignoramus — et rgnorabt-
mus szakadékai fölé. Teremtésről, 
angyaivilágról, a paradicsomi ál-
lapotról, Krisztus dilemmájáról (?), 
a halál utáni életről olyan merészen 
nagyvonalú mondanivalói vannak, 
hogy a kijelentés teológusa csak 
meghökkenve és tétován tapogatózva 
meri követni. Talán nem is adatott 
ennyit tudnunk. Hiszen hitben já-
runk, nem látásban! 

Bizonyosan nagyon áldott szolgá-
latot fog tenni ez a könyv. Megszo-
rítjuk érte hálával a szerző kezét 
s azt szeretnénk, ha el se engednők 
többé egymást. Hiszen olyan nagyon 
szükségünk van arra mindnyájunk-
nak, hogy testvéri beszélgetésben, 
imádságban és együttes tusakodásban 
m íve Íj ük a vándorok teológiáját, 
mig majd odaát szinről-szinre többet 
láthatunk. Groú Gyula 


