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Események és teológia

A német megszállás kezdetétől (1940. április 9.) a II. világháború végéig (1945. május 8.) tartó 

norvég egyházi harc történetéről elég részletesen és csaknem kifogástalan pontossággal 

tájékozódhat a magyarul olvasó is,1 ha érdekli a téma. Az eddig lefordított és közölt beszámolók 

elsősorban az eseményeket idézik fel. Az elmúlt években azonban a norvég Gunnar Heiene egy 

Berggrav-életrajzot,2 a német Arnd Heling pedig egy teológiai tanulmányt tett közzé.3 Heiene 

életrajzi műve az események mellett is behatóan foglalkozik a norvég egyházi harc 

vezéralakjának, Eivind Berggrav oslói püspöknek a gondolkodásával és teológiájával, s 

természetesen Heling sem tudja úgy tárgyalni Berggrav teológiáját, hogy a kor eseményeit ne 

ábrázolná. E sorokkal arra vállalkozom, hogy bemutassam e harc teológiájának néhány vonását, 

miközben a történelmi eseményeket csak a teológia megértéshez elengedhetetlenül szükséges 

mértékben vázolom. A teológia bemutatásánál különösen a harc során keletkezett számos, a 

kormányhoz vagy a lelkészekhez intézett hivatalos – az egyházi vezetők által kiadott egyéni vagy 

egyházi testületi – nyilatkozatra figyelek. Az áttekintést megkönnyíti, hogy az öt évig zajlott 

norvég egyházi harc egymástól élesen elhatárolható korszakokra osztható, amelyek 

mindegyikéből jellegzetes megnyilatkozások emelhetők ki.

Kivárás és taktikázás

A „Weserübung Nord” keretében a német egységek 1940. április 9-től kezdődően nagy erőkkel 

szállták meg az I. világháborúban részt nem vett Norvégia egyre nagyobb területeit. A 

hadműveletek megkezdésével együtt kiadott memorandumban biztosítani ígérték Norvégia 

* A tanulmány megjelent: Credo 2001/3–4. 25–38. o. Az idézeteket a jelen kiadásban közölt fordításokhoz 
igazítottuk.
1 Aulén 1942; Molland 1947; Berggrav 1948; Ordass 1996.
2 Heiene 1997.
3 Heling 1992.



függetlenségét és integritását: a kimondott szándék tehát nem a hódítás volt, hanem a 

megszállással megelőzni a britek hasonló lépését. Az egyébként teljesen jelentéktelen norvég 

nemzetiszocialista párt (1936-ban a szavazatok 1,8%-át kapta) vezetője, Vidkun Quisling már az 

első nap estéjén bejelentette, hogy pártja veszi át a hatalmat, és ő lesz a kormányfő és a 

külügyminiszter, de sem az északi országrészbe menekült király és kormány, sem a parlament, a 

Storting helyükön maradt tagjai nem ismerték el. Oslóban a legfelső bíróság elnöke 

adminisztrációs tanács, tulajdonképpen norvég önkormányzat felállítását javasolta, a németekkel 

folytatott tárgyalásokba bevonta Berggravot is. A sikeres tárgyalások révén alig egy héttel a 

támadás után (április 15-én), miközben északon még fegyveres ellenállás folyt a németek ellen, és 

a király s a kormány is az országban volt, délen Hitler kénytelen elszenvedni első politikai 

vereségét: a német nagykövet jelenlétében a jelenlevő legmagasabb norvég közjogi méltóság, a 

legfőbb bíróság elnöke kinevezi az adminisztrációs tanácsot. Ezután kezdi meg működését a 

Hitlernek közvetlenül alárendelt és teljhatalmú birodalmi megbízott, Terboven. Ő egyrészt ígéretet 

tesz a szabad vallásgyakorlásra, másrészt tárgyalásokat kezdeményez a németekkel jobban 

szimpatizáló államtanács alakítására, amelyekben Berggrav is részt vesz. Mivel feltételeit a 

norvégok nem fogadják el, 1940. szeptember végén kihirdeti a trónfosztást, feloszlatja az 

adminisztrációs tanácsot és a politikai pártokat a nemzetiszocialista párt kivételével, és e párt 

tagjaiból s szimpatizánsaiból álló államtanácsot nevez ki. Az első korszak ezzel ér véget.

Oslo püspöke e kezdeti szakaszban – talán azért, mert várta, hogy tisztázódjanak az arcvonalak, és 

remélte, hogy a németek betartják a nemzetközi jogot és teljesítik, amit ígérnek – kerülte a 

konfrontációt. Két szöveggel lehet ezt érzékeltetni.

Nyár közepén (1940. július 18.) a norvég újságok egy bűnbánatra és imádságra szólító felhívást 

közöltek, amelyet Berggrav, valamint az egyházon belüli különféle laikus szervezetek és a 

szabadegyházak egy-egy vezetője írt alá:

„Norvég keresztények!

E sorsdöntő időben legyünk egyek a bűnbánatban és az imádságban. Bánjuk meg őszintén 

bűnünket és vétkünket.

Vállaljuk magunkra keresztény felelősségünket.

Gyűljünk egybe az imádságban, amelyet az országért és a népért, s különösen azokért mondunk, 

akik jövőnkért a felelősséget viselik.”4

A szövegben csak a „sorsdöntő idő” kifejezés utal a rendkívülire. A kegyesség általános 

4 Heling 1992, 145. o. Ahol erre nézve nincs utalás, ott jelen tanulmány szerzője a fordító.



megnyilvánulása, hogy bűnbánatra és imádságra hív. Nagyon fontos mozzanat azonban a 

levertségnek és tehetetlenségnek ebben a helyzetében a felelősségre utalás, amely felelősségben 

mindenki osztozik, bár ez a felelősség nem egyforma. Éppúgy lehetett a Londonba menekült 

királyra, az ott megalakult kormányra, a hazai fegyveres ellenállókra, mint az adminisztrációs 

tanács tagjaira gondolni. Hatalmas üzenete volt a három aláíró személy együttesének is, hiszen ez 

a három irányzat egyfelől átfogta az egész norvég kereszténységet, másfelől a közöttük mintegy 

kétszáz év óta feszülő ellentétek miatt addig együtt sem szóban, sem írásban nem léptek föl. Az 

adott helyzetben az egységet különbségeik és ellentéteik elé sorolták.

Az úgynevezett egyházi imádság (az istentisztelet végén elmondott könyörgő imádság) a másik 

sajátos szöveg. Már 1940 nyarán követelte az egyházügyi főosztály, hogy a rádiós 

istentiszteleteken ebből az imádságból hagyják ki a királyért és a kormányért mondott részeket. 

Amikor pedig a megszállók kimondták a trónfosztást és feloszlatták az adminisztrációs tanácsot, 

maga Berggrav fogalmazta át a szöveget, és azt elfogadtatta püspöktársaival is. Így sikerült elébe 

vágnia annak, hogy az új hatalom írjon elő valamilyen nem kívánt vagy egyenesen 

elfogadhatatlan szöveget. Szeptember végétől már nem imádkoztak az emigrációban levő 

királyért és a kormányért, hanem helyettük „honfitársainkért a távolban és a tengeren” mondtak 

imát. Ez a megfogalmazás alkalmas volt arra, hogy a gyülekezetek mégis az uralkodóra 

gondoljanak, és sikerült elhárítani az új hatalom képviselőinek imádságba foglalását.

A lépés persze példátlan volt, hiszen legálisan a királyt nem fosztották meg trónjától, és a 

kormány sem mondott le, az államegyház püspöke mégis kihagyja őket az egyházi imádságból. A 

döntés elsősorban a külföldön élő norvégok körében váltott ki megütközést, akik rádióadásaikban 

nem vonakodtak Berggravnak szemére vetni hazafiatlanságát. Ő azonban úgy tartotta, a 

megszállók vagy a norvég kormányszervek hatályosan elrendelhetik, hogy az imádság ilyen 

fordulatai ne alkossák a hivatalosan előírt istentisztelet részét. Elképzelhető, hogy a norvég népet 

nem látta elég felkészültnek a harcra, vagy az ügyet nem tartotta elég súlyosnak ahhoz, hogy 

amiatt induljon meg a harc.

Integrálás és csatározás

Az államtanács 1940. szeptemberi kinevezésével egyre inkább nyilvánvalóvá lett, hogy kezdetét 

vette az a folyamat, amelynek célja a németek részéről a norvég társadalom nemzetiszocialistává 

tétele és háborús célokra való mozgósítása. Ezek a törekvések nem tettek kivételt a norvég 



egyházzal sem, és az egyház az egyik legerősebb ellenfélnek bizonyult. A harcnak ez a szakasza a 

nemzetiszocialista ifjúsági szervezet elleni tiltakozásig és a püspökök lemondásáig tartott (1942. 

február).

Ennek a szakasznak a kezdetén már előrevetíti árnyékát a későbbi nagy küzdelem. Arra a 

lelkészek között felvetődő kérdésre, hogy mi a teendő, ha az államhatalom hűségnyilatkozatot 

kívánna majd, Berggrav püspöknek a lelkészekhez küldött körlevele (1940. október 23.) először 

még a hagyományos választ adja: „Lojális voltam és akarok is maradni a fölém helyezett 

felsőbbség iránt Róm 13,1–5 értelmében, valamint hivatali kötelességeim iránt; Isten igéje szerint 

hűséges (ApCsel 5,29) a lelkiismeretemhez és a hazához, amelyet Isten adott.” A lelkiismeretet és 

a meggyőződést hangsúlyozza, de teológiai értelemben: „Az egyház az evangélium szolgálója 

népünk között. Ez kell hogy vezérfonalunk legyen, amint minden dologban legmélyebb 

elkötelezettségünk is.”  Ezen túl senkit sem szabad és nem is lehet hajszolni.5

A lelkészeknek és gyülekezeti tanácsoknak így ír (1940. október 31.): „Először is szögezzük le, 

ragaszkodjunk ahhoz, hogy ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy a helyzet nem a 

legfontosabb, hanem Isten, aki minden helyzetnek Ura… Vannak igazságok és kötelezettségek, 

amelyek sohasem változtathatók meg. Amit Isten megszabott, emberek nem változtathatják 

meg… Minden keresztény embernek feladata, hogy megkülönböztesse a nap váltakozó értékeit és 

azt a rendíthetetlent, amellyel Isten igéje lelkiismeretünket megköti és szabaddá teszi. A 

meggyőződéshez körültekintően ragaszkodni és tőle sem csábításra, sem fenyegetésre nem 

tágítani, valamit megtenni vagy elhagyni – ez nem olyasmi, amiben választhatunk…”6

Az első pillanatban nemcsak mi, de talán az egykoriak sem érezték ki ezekből a gondolatokból az 

ellenállás elszántságát és megalapozását. Mintha inkább kerülni akarna minden közvetlen vitát a 

nemzetiszocializmussal.7 Óvakodjék mégis minden visszatekintő, hogy e szavakat akár csak 

taktikázásnak, akár pusztán örök általánosságok megfogalmazásának fogja fel. Inkább elvileg 

jelölik ki azt az utat, amelyen majd a konkrét eseményekre válaszolva konkrétan járni kell, s 

amelyen az oslói püspök és vele sokan mások jártak. Ez azonban valóban csak az előkészület 

órája, a tényleges küzdelem még nem kezdődött el.

Az előkészületekhez tartozik még egy szinte felmérhetetlen jelentőségű lépés. Amikor 1940. 

október végén Berggrav felmérte és megfogalmazta, hogy a fő veszedelem a brutális Gestapo 

erejére támaszkodó pogány életszemlélet, felismerte egyszersmind azt is: ebben a helyzetben a 

5 Heling 1992, 146–147. o.
6 Heling 1992, 141. o.
7 Heling 1992, 146. o.



keresztények nem engedhetik meg maguknak, hogy egymással hadakozzanak. Sikerült 

megnyernie a legbefolyásosabb laikus vezetőt, Ludvig Hopét, aki a Kína-misszió élén állt, s aki 

korábban a népegyház-államegyház legradikálisabb kritikusa volt, valamint a belmisszió 

vezetőjét, Ole Hallesby professzort, aki 20 évvel korábban mindenféle együttműködést elutasított 

liberálisokkal, hogy együtt hozzák létre a Közös Keresztyén Tanácsot (Kristent Samraad). Nem 

adminisztratív szervet akartak, hanem közös irányítást, egyeztetést, azonos fellépést a nép és az 

egyház ügyében. Hatalmas megerősítést jelentett, amikor egy alkalmi gyűlésen, egy nevezetes 

missziói házban 3000 ember előtt jelentették ki: „Amikor mi most a különböző táborokban levő 

sok barátunkat felszólítjuk, csatlakozzanak a Közös Keresztény Tanácshoz, akkor ezt azért 

tesszük, mert a Tanács a mi régi, kipróbált, reformátori és haugiánus irányunkat kitérők nélkül 

akarja követni, az ihletett isteni ige alapján, egyházunk lutheri hitvallása szerint. Ebben a hatalmas 

és kritikus időben jobban érezzük, mint valaha, hogy egyedül a régi, csonkítatlan evangélium 

képes népünket megmenteni.”8

A norvég püspök nem csinált titkot abból, hogy voltak olyan idők, amikor nehézségei voltak a 

Szentírással, de élete folyamán egyre többet jelentett a számára. Átélte, hogy nem egyszerűen az 

ember olvassa a Bibliát, hanem a Biblia olvas minket.9 Amikor 1942. február 27-én váratlanul 

rendőrségi kihallgatásra hurcolták, zsebében ott lapult egy kis Biblia. Visszaemlékezve mesélte 

egyszer, hogy a BBC és a Biblia „adtak nekünk bátorságot és reménységet napról napra. 

Természetesen más volt a látószögük, de lélektani oldalról nézve összekapcsolódtak, mert 

mindkettő bizodalmat árasztott”.10 Amikor olyan élesre fordult a helyzet, hogy bármelyik 

pillanatban számolnia kellett letartóztatásával, előkészített táskájában ott volt a Biblia, a görög 

nyelvű Újszövetség és egy konkordancia. Három évig tartó házi őrizetében azután valóban egyik 

kedves foglalatossága volt a Filippi-levél lefordítása a kortársak számára. Élete utolsó nagy 

feladataként a Bibliatársulatok Világszövetsége elnökévé választotta. Ebben a tisztében egyszer 

megrendítő szavakkal foglalta össze az 1800 éves Biblia jelentőségét.11

A Magyarországon szinte egyáltalán nem ismert Hans Nielsen Hauge (1771–1824) egyszerű 

parasztcsaládból származott, aki 25 éves korában egy lelki élmény, valamint lutheránus pietisták 

és korai pietisták hatására az Isten iránti engedelmességet és a tevékeny Krisztus-követést 

hirdette. Működése nyomán kis közösségek jöttek létre, szerte az országban, amelyek ugyan nem 

8 Heling 1992, 151–153. o.
9 Heiene 1997, 233. o.
10 Heiene 1997, 235. o.
11 Heiene 1997, 249. o.



szakadtak el az államegyháztól, de az – főként kezdetben – értetlenül és gyanakvással tekintett 

rájuk. Maga Hauge emiatt összesen 10 évig börtönben is ült. Az „eretnek” Hauge irányzata itt 

jelenik meg először pozitív hangsúllyal az igazi reformátori irány mellett, az államegyház 

püspökének jelenlétében. Felbecsülhetetlen történelmi jelentőségű pillanat ez Norvégia 

egyháztörténetében! Nem kis része volt ebben a liberálisnak tartott Berggrav püspöknek, aki a 

haugiánus vonalat a következőképpen határozta meg: „a hatékony hit vonala, a hitvalló élet, az 

engedelmeskedő kereszténység, az ébredés és a biztos járás egészséges kombinációja, a laikus 

önállóság norvég összekapcsolása az autoritatív egyházzal.”12

Magától értődőnek tűnhetne az evangélikus püspököt a lutheri reformáció elkötelezettjének 

tekinteni. Kétségtelenül az volt, ám oly módon, ami figyelmet érdemel. Úgy látta, a 

lutheranizmust két oldalról fenyegette veszély. Az egyik oldal, ha protestációnak tartják akár a 

római katolicizmussal, akár a kálvinizmussal szemben. A másik a biblicizmus, amikor egy 

bizonyos tan kerül előtérbe. Véleménye szerint „a lutheriből élni kell”, a lutheranizmus lényege 

ugyanis az evangéliumnak és hitbeli atyáink keresztény tapasztalatának a forrásaiból áradó élet. 

Ahol az élet és a tan közötti belső kapcsolat elvész, ott mindkettő odavan. Ennek jelét a 

protestantizmus két legnagyobb gyengeségében látta: egyrészt nemzeti hatalomvágyában, 

másrészt az elkülönülő felfogások önhittségében. „Ezáltal külső sajátossága közvetlen ellentétben 

van belső értékeivel.” A Lutheránus Világkonvent második, koppenhágai ülését 1929-ben – 

véleménye szerint – nagymértékben „unalmasság és bőbeszédűség”, „életidegen teologizálás”, 

„szűk félénkség” és „konfesszionális önfejűség” jellemezte. Meggyőződése volt, hogy az északiak 

egészen más hagyományt képviselnek, és különösen Svédország járult hozzá, hogy az igazi 

Lutherhez elvezessen.13

Valláspszichológiai kutatásainak is része volt abban, hogy Oslo püspöke Luther gondolkodásában 

elsősorban nem a fogalmakat látta meghatározónak, hanem az élményt, azokat az erőtényezőket, 

amelyekkel kapcsolatba került. Úgy látta, hogy Luther írásaiban is hemzsegnek azok a 

kifejezések, amelyek ezt tükrözik, teológiai gondolkodásának ezért olyan drámai a megjelenése. 

Luthernél a „kereszténység nem valamilyen állapot, hanem mozgás: »…a keresztény ember nem 

valaki, akivé ő lett, hanem valaki, akivé lesz.« »A keresztény kegyesség nem istenes lét, hanem 

istenessé válás, nem egészség, hanem egészségessé válás, nem forma, hanem gyakorlás, még nem 

vagyunk azok, de azok leszünk… nem értünk még célt, hanem utat találtunk, amelyen járunk.«”14

12 Heling 1992, 153. o.
13 Heling 1992, 110–111. o.
14 Heling 1992, 111–112. o.



Berggrav nyomatékosan hangsúlyozza Luther teológiájának organikus egységét. Azt, amit Luther 

különösen a Galata-levélhez írt kommentárjában fejt ki, hogy a hit és a cselekedet nem két külön 

dolog, hogy nem lehet a hitet – mint valami nyersanyagot – a szeretet cselekedeteivé átalakítani. 

A hit Isten munkája bennünk, és ennek a folyamatnak a szerves, organikus gyümölcse, hogy 

egészen más emberekké leszünk teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, teljes erőből. A 

kereszténységben tehát semmiképpen sem kétféle – egy erkölcsi és egy vallásos – érzületről kell 

beszélni, hanem csak egyről. Az emberi személyiség sem két részből áll, keresztényiből és 

emberiből, hanem csak egyből.15

A norvég egyházi harc szempontjából is fontos Berggrav számára, hogy bár a jézusi és a lutheri 

szemléletben is tud Isten és a gonosz dualizmusáról annyiban, hogy ez a kettő létezik, ez 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy Isten csak félig Isten. „A harc tény, de a győzelem Istené. 

Isten szuverenitása kétségen kívüli; az ellenállás is… Isten benne áll, egyúttal azonban fölötte. Ez 

nem »tan«, ez paradoxon. Ezt hitben ragadjuk meg… Luther gondolatmenetében: Ha e világ 

fejedelme nem képes kárhozatra juttatni, akkor valójában szánalmas…”16

A fentiek elégséges módon illusztrálják és igazolják is, hogy az egységes keresztény fellépés 

létrehozása Berggrav gondolkodásában sokkal több volt, mint valami diplomáciai sakkhúzás, 

netán ügyes kompromisszum. Az ő integráló alkatában17 adva volt a készség nemcsak a 

különböző irányzatok megszólítására, hanem megértésére és megértetésére, s persze 

meggyőzésére is. Érvei olyan hatásúak voltak, hogy püspöktársai vagy helyettesei, valamint az 

állami és a gyülekezeti teológiai fakultás professzorai nem kényszeredetten, hanem szabadon 

álltak mögé. A Hope és Hallesby által képviselt irányzatoknak – nyilván a múlt éles vitái miatt – 

nehezebb volt ezt a belső egységet elérniük.18

Alkati és lélektani vagy teológiai irányzatok egyeztetésénél is lényegesebb, hogy Eivind Berggrav 

püspök felismerte: a kezdődő harc nem pusztán az egyház szabadságáért folyik, hanem az 

igazságért és igazságosságért. S a választóvonal nem az egyház és a világ között húzódik, hanem 

azok között, akik az igazság és az igazságosság elvéhez való rendíthetetlen ragaszkodást szent 

kötelességnek tekintik, vagy nem tekintik annak.19 Az egyházon túlmutató nagy ügyek pedig, 

amelyekért az egyháznak már érdemes a sorompók közé állnia, nem sokáig várattak magukra. A 

15 Heling 1992, 113. o.
16 Heling 1992, 114. o.
17 Lásd már-már naivnak tűnő békeközvetítési kísérleteit a háború kezdetén, tárgyalásait Lord Halifax brit 
hadügyminiszterrel és Hermann Göringgel 1939 decemberében és 1940 januárjában.
18 Lásd azt a nyilatkozatot, amelyet ezek az irányzatok adtak ki röviddel a Közös Keresztyén Tanács megalakulása 
után. Ebből idézetek olvashatók: Molland 1947a, 50. o. Heling 1992, 153. o.
19 Aulént idézi Heling 1992, 249–250. o.



jogrend, az ifjúság nevelése és a szülők felelőssége, az igehirdetés témái, valamint az államegyház 

kérdése voltak azok a legfőbb területek, amelyeken a norvég egyház elszánt küzdelmét a 

továbbiakban folytatta.

Az egyház 1941 elején látta először szükségesnek elvileg is tisztázni az államhatalommal való 

viszonyát az egyházügyi főosztályvezetőnek küldött tiltakozásokban, majd válasz híján ezek 

közreadásával egy pásztorlevélben.20 A püspökök leszögezik, hogy a norvég egyház a norvég 

állammal mint jogállammal áll viszonyban. Alapvető kérdés tehát, hogy az állam eleget tesz-e 

jogi és erkölcsi kötelezettségeinek. A püspökök megállapítják, hogy ennek megvalósulását 

kétségessé teszik a nemzetiszocialista rohamosztagok erőszakos cselekményei és a rendőrség 

részéről ezek eltűrése, sőt támogatása. A bíróságok függetlenségét oly mértékben csorbították, 

hogy a legfelső bíróság tagjai nem láttak más kiutat, mint a lemondást. Ezzel a püspökök 

körlevele szerint olyan jogbizonytalanság jött létre, amely megkérdőjelezi a jogállamiság 

meglétét. S harmadszor, egy rendelkezéssel nem ismerik el a lelkészek elkötelezését a gyónási 

titok megőrzésére. Elismerik, hogy az egyháznak nem dolga, hogy az állam rendjét megszabja, de 

feladatuknak tartják, hogy szóljanak, ha az állam nem tölti be hivatását, tudniillik nem a jogot, 

igazságot és jóságot valósítja meg. Ez nem értelmezhető úgy, hogy az egyház beavatkozik a 

politikába, mert ez az egyház kötelessége, amint az is kötelessége, hogy szavával a népet 

visszatartsa az erőszaktól és az igazságtalanságtól.

A norvég püspökök Berggrav vezetésével így finoman, mégis jól érzékelhetően új irányát 

fogalmazták meg a felsőbbségről szóló lutheri tanításnak – amelyet sokszor egyoldalúan úgy 

értelmeztek, hogy teljes mértékben lojálisnak kell lenni iránta. Nem új ez az irány, ha figyelembe 

vesszük, hogy az Ágostai hitvallás XVI. cikke is említi: Istennek kell inkább engedelmeskedni,  

mint embereknek (ApCsel 5,29). Érthetetlen módon jó négyszáz évig mégis alig akadt ilyen 

helyzet. A norvég egyházi harc az ellenkezőnek ritka példája. Berggravnak a Lutheránus 

Világszövetség második világgyűlésén (Hannover, 1952) tartott előadását ezért követte nagy 

ellenkezés és értetlenség német teológusok részéről.21 Az új azonban nemcsak annyi, hogy egy 

adott ponton az „inkább Istennek” helyzete áll fönn, hanem ennek indoklása is: az a jogrend, 

amelyet az egyháznak hirdetnie, az államnak megvalósítania kötelessége, nem meghatározó 

törekvése az államnak. Egyáltalán nem arról van szó, hogy egymással küzdő felek, szociális 

20 Szövege németül: NKD 5–10. o. Fordítása a jelen kiadásban.
21 Heling 1992, 8–17. o.



partnerek, társadalmi erők állnának vitában egymással. Azt az isteni jogrendet kérik számon a 

püspökök, és annak a jogrendnek a védelmében szólnak, amelynek az állam is, az egyház is – 

mindegyik a maga módján – alá van rendelve.

A küzdelemnek ebben a szakaszában az igehirdetések szabadsága és tartalma lett további 

vitatémává. A nemzetiszocialista kormányzat beleszólása az egyház legsajátosabb feladatába a 

rádiós istentiszteleteknél kezdődött: először csak azt igyekeztek elérni, hogy az egyházi 

imádságban ne említsék a királyt és kormányát, majd az igehirdetések tartalmába is kezdtek 

beleszólni. Az egyházügyi főosztály – a lelkészek által csak „szájkosárrendeletnek” nevezett 

iratában – a legnagyobb óvatosságra intette a lelkészeket, mert a prédikációkkal kapcsolatosan „a 

jövőben a panaszokat alaposan kivizsgálják, és esetleg államellenes propaganda kísérletének 

minősítik” azokat. Ezért legyen igehirdetésükben előtérben az, ami az evangéliumban a „lelki 

építést” szolgálja, és megfelel annak, ami örökkévaló, és ne érintsék azokat a kérdéseket, amelyek 

„az ország sajnálatos politikai meghasonlásához” kapcsolódnak.22

Az oslói püspök itt sajátos eszközhöz folyamodott. 1941. április 27-én „Kedves Henrik!” 

megszólítással magánlevélnek álcázott, aláírás nélküli körlevelet adott ki, amelyben válaszolni 

igyekezett a kihívásra. Lutherre hivatkozik, aki számára Isten igéje aktuális volt, egyáltalán nem 

csak lelkileg építő. Ha Isten igéjének aktuális tartalmát elhagyjuk, ha az örök ige nem világítja 

meg az aktuális helyzetet, akkor az ige múzeumi tárggyá válik: „Különös kísértés ez: arra 

csalogatva, hogy »központosan« a Megfeszítettet és értünk történt kiengesztelését hirdessük, 

félrevezetnek arra, hogy ennek a megfeszített Úrnak a mai bűnösök felett mondott dorgáló 

beszédét eláruljuk.”23

Néhány héttel később a püspökök körlevele határozottan leszögezi, hogy az igehirdetés tartalmába 

senkinek sincs joga kívülről beleszólnia: „Az egyháznak megvan a maga rendje, amelytől nem 

lehet eltérni anélkül, hogy az egyház lényegét és az ige szabadságát el ne játszanánk. Ehhez a 

rendhez hozzátartozik az ügyelés az igére és a szentségekre, amely egyedül az egyház 

illetékessége az erre rendelt és elkötelezett felvigyázók által.”24

A lelkészeknek nem szabad arra gondolniuk, hogy ők az állam kenyerét eszik, vagy hogy az állam 

rendelkezésére kell állniuk – írta „kedves Henriknek” Eivind Berggrav. Ha ez a gondolat 

foglalkoztatja őket, akkor nagyon messzire eltávolodott központi és igazi lényegétől a norvégiai 

22 Heling 1992, 160–161. o.
23 Heling 1992, 162. o.
24 1941. június 12. Heling 1992, 161. o.



egyház.25 

Megint újabb front nyílt az egyházi harcban 1942 februárjában, amikor – már Quislingnek a 

német birodalmi biztos, Terboven által a Norvégiában addig ismeretlen miniszterelnöki tisztségbe 

való beiktatása után – törvény írta elő minden 10 és 18 év közötti fiú és leány belépését a 

nemzetiszocialista ifjúsági szervezetbe. A püspökök Bergravval az élen tiltakozásukban akként 

érvelnek, hogy a szülők és gyermekeik közötti viszony olyan alapvető, a teremtésből következő 

rend, amelyet senki sem bonthat fel. Ezért a családi otthon felelősségét sem lehet másra ruházni. 

Az iskola vagy egy ifjúsági szervezet legföljebb a szülők segítségére lehet, amennyiben ezt a 

szülők elfogadják, igénylik és lelkiismeretükkel összeegyeztethetőnek tartják. Adott esetben, a 

gyermek érdekét tekintve, még az a joga is megvan a szülőknek, hogy gyermeküket kivegyék az 

iskolából. Ha az állam ezt nem tartja tiszteletben, akkor erőszakosan hatol be a családi 

otthonokba, és Isten parancsolatát lábbal tiporja. A szülők felelősségét nem veheti át sem az 

állam, sem az iskola.

Az egyházügyi főosztállyal folytatott vitában érdekes olvasni, mint hivatkoznak mindkét oldal 

képviselői Lutherre, a Nagy kátéra, a negyedik parancsolatra. Az oslói püspök által képviselt 

álláspont ebben a kérdésben is sajátos és határozott. A gyermeknevelés alapvető jog és kötelesség, 

amelyet senki sem vehet el a szülőktől. Aki ezt nem ismeri el, Isten rendjét borítja fel. Megint 

csak nem egyszerűen az állam és az egyház vitatkozik vagy éppen alkudozik a vallásos nevelés 

szabadságának a kérdésében, hanem olyan ügy szószólójaként lép föl az oslói püspök, amely nem 

pusztán az egyház ügye, hanem teremtési rend. Bizonyára az érvelésnek ez a módja is hozzájárult 

ahhoz, hogy mindkét teológiai fakultás, mintegy 150 egyetemi és főiskolai tanár, valamint az 

ország 11000 tanítójának és tanárának 90%-a és a szülők tízezrei sorakoztak fel tiltakozó 

írásukkal a püspökök mögött. Az ellenállás következtében a törvény végrehajtása tulajdonképpen 

meghiúsult.

Végül pedig a Quisling beiktatásával kapcsolatos trondheimi eseményekre adott választ kell 

megemlíteni. A beiktatás napján, 1942. február 1-jén állami intézkedéssel megakadályozták, hogy 

a dómprépost megtartsa a szokásos vasárnapi istentiszteletet. Helyette állami ünnepséget tartottak, 

nemzetiszocialisták jelképeivel díszítették fel a templomot, de az egyenruhás pártembereken kívül 

más szinte nem is foglalt helyet a padsorokban. A gyülekezet délutánra meghirdetett vasárnapi 

25 Heling 1992, 162. o.



istentiszteletére viszont a rendőrség nem engedte be a hívőket. Ez az esemény szolgáltatott 

alkalmat a nemzetiszocialista államhatalomtól való radikális elszakadásra. A püspökök 1942. 

február 24-i körlevele, amely közzétette az egyházügyi főosztályhoz küldött beadványt is, számba 

veszi az egyházi életbe történt jogtalan beavatkozásokat: politikai szimbólumokat helyeztek el a 

templomban, nem engedtek istentiszteletet tartani a megszokott rend szerint és időben, a 

rendkívüli időben tartott istentiszteletet pedig a rendőrség megakadályozta. Az államnak az lenne 

a kötelessége, hogy védelmezze az egyház rendjét, az istentiszteleti életet, az igehirdetést és a 

szentségek kiszolgáltatását, támogassa a gyülekezet épülését. Ha nem így tesz, akkor megsérti az 

állam és egyház közötti viszonyt. Ami a lelkészeket illeti, az istentiszteletek tartása olyan 

kötelességük, amely erősebben köti őket bármilyen jogi előírásnál. Ez a kötelesség és ez a jog – 

jelentik ki a püspökök – érinthetetlen. A trondheimi eseményekkel az állam visszaélt az egyház 

ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatával, nem teljesítette az egyházzal kapcsolatos 

kötelezettségét. Mindezt csak tetézte az állam azzal, hogy a délutáni istentiszteletet szétkergette, a 

dómprépostot pedig megfosztotta hivatalától. „Lutherral együtt megkíséreltük, hogy 

szolgálatunkkal lojálisok legyünk felsőbbségünk iránt, amíg Isten igéje és parancsa azt lehetővé 

tette. De amint Luther számára elérkezett a pillanat, úgy eljött az a mi számunkra is, amikor 

meggyőződésünkre kell hallgatnunk, és védelmeznünk kell az egyház jogát az állam 

jogtalanságaival szemben. Államformák változhatnak, de egyházi atyjával együtt az egyház tudja, 

hogy mindennel szemben, amit Luther zsarnokságnak nevez, maga Isten áll igéjével és Szentlelke 

hatalmával. Jaj nekünk, ha nem engedünk inkább Istennek, mint embereknek!”26

A levéllel és a benne jelzett lépéssel a püspökök kinyilvánították, hogy az államegyház nem az 

állam egyháza. Az államnak az államegyházban is csak segítő szerepe lehet, amennyiben átvállal 

bizonyos adminisztratív feladatokat annak érdekében, hogy az egyház elvégezhesse isteni 

küldetését. Nem szólhat bele azonban ennek a küldetésnek a rendjébe és tartalmába. Ha mégis 

megteszi, az egyháznak és tisztségviselőinek kötelessége felmondania ezt a kapcsolatot. A 

püspökök valamennyien megtették ezt a lépést, megpecsételve tiltakozásukat. Lemondtak állami 

hivatalukról, azonban ragaszkodtak egyházi tisztségükhöz és a felszentelésükben kapott 

kötelességeikhez, és ezzel tanúságot tettek egyházi elhivatásukról, vagyis arról, hogy olyan 

szolgálatban állnak, amelyet nem az állam, hanem magasabb elhívás bízott rájuk.

Helyt kell adni annak a megállapításnak, hogy a püspökök lépése nem politikai lépés volt. 

Legalábbis nem abban az értelemben, hogy Quisling hatalomra kerülése vagy az államszervezet 

26 Aulén 1942, 48. o.



megváltoztatása ellen tiltakoztak volna. Lehetne az ellentétet arra a nevezőre hozni, hogy az 

állami és az egyházi illetékesség értelmezése felől folyt a vita. Berggrav a kérdést mégis másik, 

magasabb szinten közelítette meg: úgy, mint az állam jogszerű működésének problémáját.

Hitvallás és elutasítás

A püspökök lemondását az államhatalom elfogadta, de állami és egyházi tisztségük között nem 

volt hajlandó különbséget tenni: 1942 nagypéntekjén lakhelyelhagyási tilalmat mondtak ki rájuk, 

hogy ne prédikálhassanak. Az igazán átütő erejű lépés mégsem a lemondás volt. Ezt követte egy 

másik, még jelentősebb: húsvétkor a legtöbb istentiszteleten felolvasták a lelkészek azt a 

hitvallást, amelyen Berggrav már hosszabb ideje dolgozott. Már az év eleje óta úgy gondolta, 

hogy a szakítás az állammal elkerülhetetlen. Sokan mások ugyanígy gondolkodtak, de 

türelmetlenebbek voltak, és Berggrav lépéseit túl lassúnak találták.27 Március végén a Közös 

Keresztény Tanács egy hajnalba nyúló megbeszélésén már az utolsó simításokat is elvégezték a 

szövegen, amikor Berggrav még mindig nem volt biztos, hogy jó-e a szöveg. Látva Hallesby 

bizonytalanságát, újabb átdolgozást javasolt: tompította egyes elutasító fogalmazások élét, és még 

inkább ügyelt egyház és politika szétválasztására, nem akarta ugyanis az ellenfelet szükségtelenül 

provokálni.

A szöveg – Az egyház alapja – hitvallás és nyilatkozat –, amely istentiszteleti felolvasásként nem 

mondható rövidnek, sallangmentes ünnepélyességgel fejtette ki a norvég egyház álláspontját 

mindazokban a kérdésekben, amelyek körül az addigi harc folyt.

Az első rész – „Isten igéjének szabadságáról és az ige iránti elkötelezettségünkről” – a Szentírást 

vallja a keresztény tanítás és élet egyetlen alapjának és mértékének, az evangélikus hitvallásokat 

pedig a hit számára mutatott igaz útnak. Ebből fakad Isten és emberek előtti legfőbb 

kötelességként Isten igéjének csorbítatlan hirdetése. Az egyház szolgája ezért nem fogadhat el az 

egyház rendjén kívüli utasításokat az ige hirdetésére nézve, különösen nem földi hatalomtól vagy 

felsőbbségtől. „Hitvallást teszünk Isten igéjének szabadságáról és ezen ige iránti 

elkötelezettségünkről.”

A második rész – „Az egyházról és az ordinációról” – az egyházat a hívők közösségének vallja, 

amelyben az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház, 

amelyet a megváltó Úr alapított, nem lehet valamely földi hatalmasság eszköze. Az egyház 

27 Heiene 1997, 160. o.



gyülekezési szabadságát jogosan senki sem korlátozhatja. Az egyházban maga Krisztus hívott el 

különféle szolgálattevőket. Ez az elhívás a norvég egyházban 900 év óta az ordinációval történik, 

amelyet olyan személy ad át, aki maga is elhívást kapott erre imádsággal és kézrátétellel. Ez az 

elhívás életre szól, azt alkalmatlanság, hűtlenség vagy más bűn esetén meghatározott rend szerint 

csak az egyház vonhatja vissza. Az egyház ezért nem tűrheti el, hogy valamely hatalmasság 

politikai és világi szempontokra tekintettel ezt az ordinációt semmissé tegye. „Hitvallást teszünk a 

gyülekezet kősziklájáról, Jézus Krisztusról és a bibliai szolgálatra rendelés függetlenségéről és 

jogáról minden ezen kívül eső szempont ellenében. Minden lelkésznek hűségesnek kell lennie 

lelkészi esküjéhez, és inkább Istennek kell engedelmeskednie, mint embereknek.”

A harmadik rész – „Az egyház szent összetartozásáról” – a Szentírás szerint vallja, hogy az 

egyház Krisztus teste, amelyben sokféle szolgálat és munkaág van, s ezek összetartoznak az 

életben is, a szenvedésben is. Az egyház testéhez nemcsak az ige szolgái tartoznak, lelkészek és 

teológiailag képzett laikusok, hanem mindazok, akik hivatásukban Isten akarata szerint 

dolgoznak. Ha a világi hatalom a keresztény iskolát, a keresztény otthont, az önkéntes keresztény 

munkát vagy a keresztény szociális tevékenységet akarja lehetetlenné tenni, akkor ez az egész 

egyházat és annak minden tagját érinti. Ha valakit jogtalanul, meggyőződése miatt üldöznek vagy 

gyötörnek, akkor az egyháznak a lelkiismeret őreként az üldözöttek mellé kell állnia. „Az igazi 

evangélikus egyháznak szembe kell szállnia minden lelkiismereti kényszerrel, és nem lehet 

közömbös, ha egyes tagjait és szolgáit önkényesen kiválasztják, és olyasmiért kell szenvedniük, 

ami felől társaik – saját meggyőződésük megvizsgálása után – azonos véleményen vannak. Ez 

megsebzi Krisztus testét, és bűn a szent összetartozás ellen.”

A negyedik részben – „Az egyház és a szülők jogáról és kötelességéről a gyermeknevelésben” – 

kijelentik, hogy „minden keresztény apának és minden keresztény anyának kötelessége és joga 

gyermekeit az egyház hitében és keresztény életre nevelni”. Ezt a jogot Norvégia alkotmánya is 

biztosítja. Mivel a keresztség a hívők közösségébe való betagozódás, ezért a gyermek keresztény 

nevelése az egész egyház ügye, a keresztény iskolával és a keresztény otthonnal együtt. Az 

egyház hűtlen lenne keresztény nevelői felelősségéhez, ha közömbösen nézné, hogy a világi 

felsőbbség a keresztény felfogástól független nevelést szervez. Nem szabad szülőket és tanárokat 

arra kényszeríteni, hogy gyermekeiket lelkiismeretük ellenére a kereszténységtől idegen 

áramlatoknak szolgáltassák ki.

Az ötödik részben – „A keresztények és az egyház helyes viszonya a felsőbbséghez” – kijelentik, 

hogy a hitvallások világosan megkülönböztetik a kétféle rendet vagy kormányzatot, a világit és az 



egyházit. A kettőt nem szabad összekeverni, a maga módján mindkettőnek Istent kell szolgálnia a 

nép között. Az egyház hivatása, hogy az örök javakat kezelje és Isten igéjének világosságát 

ragyogtassa fel az emberek között. Az állam hivatása nem a lelkekkel kapcsolatos, hanem az, 

hogy a testet és a testi dolgokat védelmezze a nyilvánvaló jogtalansággal szemben, s az embereket 

fegyelmezze, hogy megmaradjon a polgári igazságosság és béke. Bűn Isten ellen, ha az egyik 

kormányzás a másik fölé akar kerülni. Világi dolgokban az egyház nem lehet az állam fölött. Az 

állam pedig nem lehet a lelkek zsarnoka azzal, hogy előírja, mit kell hinni, gondolni vagy érezni: 

ebből csak lelkiismereti konfliktusok, jogtalanság és üldözés származik. Ilyen esetekben az állam 

többé nem Isten eszköze, hanem démonikus hatalom. A keresztények számára ez egyúttal az 

engedelmesség határa. A felsőbbségnek a lelkiismeretért, azaz Istenért engedelmeskedünk, ezért 

tehát Istennek inkább, mint embereknek. Ahol a lelkeknek akkor kell félniük, ha Isten útját 

követik, ott a felsőbbség nem Isten akarata szerint való, ott az egyház Isten és emberek előtt való 

kötelessége, hogy a felsőbbségnek elmondja az igazság szavát. „Az egyháznak a Szentírás és a 

hitvallások alapján állást kell foglalnia olyan esetekben, amikor totalitárius követelésekkel lépnek 

fel a lelkiismerettel szemben, és meg akarják fosztani a keresztényeket attól a joguktól, hogy 

mindent Isten igéje alapján és a keresztény lelkiismeret mércéjére téve vizsgáljanak meg. Hitet 

teszünk azon engedelmesség mellett, amelyet a Biblia követel meg minden földi dologban a 

felsőbbség iránt.”

A hatodik rész – „Az államegyházról” – kijelenti: a norvég államegyházi struktúra nem jelenti azt, 

hogy az állam a maga külső hatalmával és a maga állami vagy politikai szempontjai szerint 

uralkodhatna az egyházon. Az államegyházi szervezet kizárólag azért jött létre, mert az állam kész 

volt az egyházat szolgálni és a keresztény hitet védelmezni. Az alkotmány az állami szerveket 

ezért kötelezi el a Szentírás és a hitvallás mellett. Az egyház az állammal való összekötöttsége 

ellenére is Jézus Krisztus egyháza, Istenhez tartozó és lelkileg szabad. Azok a vagyontárgyak, 

amelyeket az állam az egyház részére kezel és használ, nem az állam tulajdonát képezik, hanem a 

keresztény egyházét a népben, azzal a céllal, hogy az evangéliumot és a gyülekezet ügyét 

szolgálják. „Ragaszkodunk Jézus Krisztus egyházának lelki szabadságához az állami 

kormányzással való együttműködésben is, amely az egyházat Isten igéjének és a hitvallásnak 

megfelelően szervezi és védelmezi.”

E rövid ismertetés is érzékelteti, hogy a hitvallás tömör teológiai összefoglalása két év egyházi 

harcának. A szöveg nemcsak azáltal kapott hitelesítő pecsétet, hogy az istentiszteleti gyülekezet 

felállva hallgatta végig, hanem azáltal is, hogy a felolvasást a lelkészek túlnyomó többségének 



szóbeli, majd írásban is megerősített nyilatkozata követte, amelyben lemondtak állami – 

nagyjából az anyakönyvvezetőinek megfelelő – hivatalukról. Maga Berggrav, aki a hitvallás egyik 

fő szerzője volt, lakását nem hagyhatta el, az istentiszteleten nem vehetett részt, a felolvasást nem 

hallhatta, a gyülekezetet nem láthatta.

A körlevél teológiai sajátosságait az alábbi vonásokban vázolhatjuk fel:

a) Amint Berggrav korábbi nyilatkozataiban, úgy itt is feltűnik, hogy érvelésében meghatározó a 

jogrendre való hivatkozás. Nem jogászi érvelés ez, inkább lehetne alkotmányjoginak nevezni. A 

végső érv és tekintély azonban nem a norvég alkotmány, hanem az isteni jogrend, amelyet az 

államnak és az egyháznak is tekintetbe kell vennie.

b) Valóban nem bocsátkozik sem politikai vitába a hatalom kérdéséről, az államrend felépítéséről 

vagy a megszállás jogszerűségéről, sem pedig ideológia fejtegetésekbe, például a 

nemzetiszocialista elképzelések szerinti új rend, új Európa stb. értékelésébe vagy elemzésébe. A 

jogrendre hivatkozás tehát semmiképpen sem az aktuális politikai jogrendre való hivatkozás.

c) A norvég kereszténységen belüli korábbi sokféle feszültség, nemegyszer éles harc, valamint a 

norvég társadalomban is jelen levő szekularizációs és keresztényellenes irányzatok ellenére is az a 

kiindulási alapja, hogy a norvég társadalom és a norvég nép keresztény.

d) Az államegyházi szervezet világos teológiai és jogi értelmezését adja, amelyet nekünk, más 

körülmények között és más múlttal a hátunk mögött élőknek is illik ismernünk.

e) Az eseményeket is ismerve tanulságos nyomon követni, mint vált robbanó erejű politikai erővé 

az, aminél Berggrav éppen a politikai konfrontációt akarta elkerülni.

f) Az „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek” elve nem soha be nem 

következő eshetőség, hanem pontosan meghatározható, valóságos kihívás.28

g) A norvég egyház bizonyságot tett arról, hogy nemcsak államegyházként, hanem önmagát 

kormányzó és fenntartó szabad népegyházként is képes élni.

h) A hitvallás nem foglalkozik a zsidókat fenyegető veszedelemmel, noha ekkor léptették újra 

hatályba az alkotmánynak már 1851-ben törölt pontját, amely nem engedélyezte zsidók 

letelepedését Norvégiában. Berggrav egyetértett azzal, hogy a zsidók érdekében szólni kell. Maga 

is tiltakozott, amikor törvényileg akarták megtiltani norvégok és zsidók házasságkötését.29 

Stratégiai okokból azonban úgy vélte, amint az ezzel kapcsolatos kritikákra később válaszolta, 

hogy ebben az időben nem volt szükséges a hallatlanul robbanékony zsidókérdés felvétele a 

28 A Quisling-püspökök arra hivatkoztak, hogy ilyen magatartásra okot adó esemény a nemzetiszocialista 
kormányzat alatt nem fordult elő. Vö. NKD 46. o.
29 Heling 1992, 198–199. o.



nemzetiszocialista állammal való leszámolásba.

Helytállás és tehetetlenség

Berggrav püspöknek és a Közös Keresztény Tanács néhány más tagjának 1942. április 8-ai 

letartóztatásával megkezdődött az egyházi harc negyedik korszaka, amely az 1945. májusi német 

kapitulációig tartott. A harcot folytató Átmeneti Egyházvezetőséget Hallesby professzor vezette 

egészen 1943. május 15-i őrizetbe vételéig.

Két mozzanatot emelünk ki ebből a korszakból.

A püspökök lemondása után helyetteseik nem voltak hajlandók helyükre lépni, de a kormánynak 

lassacskán sikerült a lelkészek között olyanokat találni, akik vállalták a feladatot. Figyelemre 

méltó, ahogyan a lelkészek csaknem teljesen egységesen – aláírt levél küldésével – felléptek velük 

szemben. Az érvelés kettős: ezek a püspökök tisztükre nem az egyház rendje szerint kapták 

elhívásukat, és nem az arra elhívott személyek iktatták be őket tisztségükbe.

Norvégiában 1933-ban körülbelül 1800 zsidó élt, a lakosságnak csupán tizedszázalékban 

kifejezhető részét képezték. Mégis felháborodást keltett, amikor 1942 őszén minden zsidó 

vagyont elkoboztak, először csak a 15 éven felüli zsidó férfiakat, majd minden zsidót elfogtak. 

1942 novemberében két vasárnapon is imádkoztak értük, és felolvasták az Átmeneti 

Egyházvezetőség körlevelét. Ez a körlevél – amelynek szerzője feltehetően Ole Hallesby 

professzor volt – tiltakozik a zsidók kollektív megbüntetése ellen, az alkotmányban biztosított 

joguk megvonása ellen; megállapítja, hogy Isten egy vérből teremtette az emberi nemet, ezért 

mindenkinek egyenlő az emberi értéke és emberi joga, amelyet a hatóságoknak tiszteletben kell 

tartaniuk. Ha az egyház hallgatna ebben a helyzetben, részes lenne a felelősségben és a 

jogtalanságban. Az egyháznak kötelessége emlékeztetnie az államot, hogy Isten törvényét lábbal 

tapossa e jogtalansággal. Ez a megszólalás az egyház részéről nem beavatkozás a politikába, 

hanem a felsőbbség megintése, hogy a legfőbb felsőbbségnek, Istennek engedelmeskedjék. Meg 

kell állítani a gyűlöletkeltést a sajtón keresztül. A figyelmeztetés az egész népnek szól: aki 

gyűlöletben él és gonoszságra ingerel, az Isten ítéletét hívja ki maga ellen.

A körlevél határozott hangja és érvelése lényegében megegyezik Serédi Jusztinián hercegprímás 

és Ravasz László református püspök 1944. november végén Szálasi Ferenchez írt leveleinek 

hangjával és érvelésével. Lényeges különbség azonban, hogy a norvégiai zsidók 58%-át sikerült 



Svédországba menekíteni.30 Külön érdekesség, hogy a zsidók érdekében az első tiltakozást a 

hitvalló norvég egyház által el nem ismert Quisling-püspök, Lars Fröyland írta.31

Amikor az Átmeneti Egyházvezetőség a norvég férfilakosság munkaszolgálatba küldése ellen 

tiltakozott,32 Ole Hallesbyt és Ludvig Hopét is letartóztatták. Az egyházvezetőség ezzel nemcsak 

illegálissá, de névtelenné is vált. A háború végéig már nem adtak ki olyan körlevelet, amely a 

korábbiakhoz hasonló jelentőségű lett volna. Egyesek álltak ellen és viselték ennek esetleges 

következményeit. Maga a norvég lakosság is kimerült a háború és az állandó terror alatt,33 és a 

csalódás miatt is, mert sokszor úgy érezték, magukra maradtak a harcban.

Gunnar Heiene a norvég püspök nagy ívű, olvasmányos életrajzát, Arnd Heling a norvég szellemi 

és egyházi életet a maga összetettségében bemutató teológiai elemzést adott olvasói kezébe. 

Ötven év távlatából, a tudós történész és teológus igényességével rajzolják meg egy valóban 

ellenálló püspök és gondolkodó teológus hős alakját, amelyet nem kisebbít, ha tévedéseit vagy 

gyengéit is feltárják.

Heling kézenfekvőnek tartja a német egyházi harccal való összehasonlítást, de azonnal hozzá is 

teszi, hogy ez tulajdonképpen lehetetlen, mert túl sok a különbözőség. Véleménye megalapozott. 

Éppen ezzel késztet saját múltunk megismerésére és tanulságok keresésére.

30 Heling 1992, 199. o.
31 Heling 1992, 200. o.
32 1943. május 8.
33 Heling 1992, 202. o.
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