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Bevezetés az 1989-ben megjelent kiadáshoz

Amikor a hírügynökségek világgá röpítették a szenzációs, 
se a próféciákat vizsgáló emberek előtt nem meglepő hírt, 
hogy az Egyesült Államok, több mint százéves szünet után, 
helyreállította a teljes értékű diplomáciai kapcsolatot Va-
tikánnal, minden adventista szívét megdobogtatta az ese-
mény. „Ez a tény jelzi, hogy Washington elismeri azt a dip-
lomáciai és erkölcsi tekintélyt, amelyet a Római Katolikus 
Egyház II. János Pál pápasága alatt élvez.” 1

A Szentszék által kiadott közlemény szerint a két fél „a 
már meglévő baráti kapcsolatokat” akarja tovább építeni. 
Egyes megfigyelők szerint a diplomáciai kapcsolat felvétel-
ében semmi meglepő nincs, hiszen Washington és Vatikán 
álláspontja eddig is számos politikai kérdésben közel állt 
egymáshoz.

Jóllehet Vatikán politikai aktivitása különösen a II. Va-
tikáni Zsinat után állandóan növekedett, a mostani lépés 
mégis sok kérdést vet fel. Ilyen kérdések: mennyire fogja 
erősíteni ez a döntés az amerikai katolikusok hosszú idő óta 
erősödő befolyását a politikai élet számos területén az Egye-
sült Államokban? Lesz-e kihatása ennek a diplomáciai lé-
pésnek az Egyesült Államok és a Szovjetunió kapcsolatára? 

És végül, de nem utolsó sorban, Vatikán diplomáciai te-

1  
Reuter
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kintélyének a növekedése hogyan hat majd a szocialista ál-
lamokban az állam és az egyház kapcsolataira?

A kérdés nem sokáig maradt válasz nélkül. Hamarosan 
szóba került a lengyel kormány és Vatikán diplomáciai 
kapcsolat felvételének a kérdése.

Újabb fejleményt hoz a magyarországi politikai rend-
szerváltás következtében megélénkülő diplomáciai közele-
dés Vatikánhoz, amelynek eredményeként bejelentik, hogy 
mindkét fél kész a diplomáciai kapcsolat helyreállítására. A 
jelzések szerint a közeli jövőben megtörténik a diplomaták 
akkreditálása. 

Azt azonban csak nagyon kevesen merték volna megjó-
solni, hogy a világ első kommunista pártjának főtitkára, a 
Szovjetunió államfője látogatást tesz a pápánál, s a történel-
mi jelentőségű kézfogás után 1989. december 1-én bejelen-
tik: a Szentszék és a Szovjetunió felveszi a diplomáciai kap-
csolatot. Gorbacsov főtitkár meghívta II. János Pál pápát, 
hogy látogasson el a Szovjetunióba.

Az adventisták idősebb nemzedéke még emlékszik a há-
ború utáni nagy dilemmára, amely az egyház tagjaiban ural-
kodott. Amikor benne találtuk magunkat abban az ateista 
ideológiától irányított társadalmi rendszerben, amelyben 
egy kétszázmilliós hatalom befolyása és uralma alatt már 
húzták a kereszténység lélekharangját – és ez a befolyású 
terület egyre nőtt, bekebelezte Kelet-Európát, a Balkán egy 
részét, Kínát, beékelődött Közép-Amerikába és rátelepedett 
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Afrikára – a kérdés zavartan fogalmazódott meg: „Vajon a 
földnek ezen a részein hogyan teljesedik a Jelenések könyve 
13. és 17. fejezete?”

A nagy üdvösségtörténeti események mutatják, hogy egyes 
kulcspróféciák rendkívüli gyorsasággal teljesedtek, úgyany-
nyira, hogy meglepetésszerűen érték a világot. Babilon eles-
te, Médó-Perzsia összeomlása, Nagy Sándor birodalmának 
felbomlása gyorsan ment végbe. A reformáció ereje rövid idő 
alatt feszítette szét Róma erődítményét olyan korban, amely-
ben az emberek már remélni is nehezen tudtak, hisz minden 
korábbi megmozdulás, hitbeli törekvés vérbe fulladt. 

Jézus visszajövetele váratlanul lepi meg a világot, és az azt 
megelőző események is rövidre szabott próféciai mozaikok-
ból állnak össze. És a végső „nagy látványosságnak” „egy 
órát” szab a prófécia. (Jel 17:12.)

De a nem reánk bízott jövendölések helyett tegyünk egy 
vázlatos visszatekintést a múltba, a jelen eseményeinek 
jobb megértése érdekében, néhány figyelmet érdemlő ese-
mény és megnyilatkozás segítségével.
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Bevezetés a 2008. évi kiadáshoz

Az alábbi tanulmány 1969-ben hangzott el előadás kereté-
ben Budapesten, egy országos lelkészértekezleten. Termé-
szetesen, egy-két beszúrás most került az anyagba.

Az USA és Vatikán diplomáciai kapcsolatának felvé-
tele után a tervbe vett kiadáshoz nem járultak hozzá az 
illetékesek. Az ÁEH (Állami Egyházügyi Hivatal) páncél-
szekrényéből 1989-ben került elő. Akkor adtak engedélyt 
a megjelentetésére. Azóta újabb események történtek. 
Majdnem újabb húsz év telt el, a téma időszerűsége azon-
ban nem csökkent. Érdekes látni az események folya-
matában a próféciák teljesedését. Mi, emberek, sok-szor 
szeretnénk gyorsítani az eseményeket, de az irányítás ha-
talma nem a mi kezünkben van.

Láthatjuk, hogy egy-egy prófécia teljesedéséhez olykor mi-
lyen sok apró mozaik helyére kerülésére van szükség. Lehet, 
hogy a kép már felismerhető, de hiányzanak belőle vonások, 
apró részletek. Az Úr nem végez kontár munkát. Mindennek 
a helyére kell kerülnie. Az a dolgunk, hogy mi magunk elkéz-
szüljünk. Önmagunknál is meg kell keresni azokat a hiányos-
ságokat, amelyek miatt az Úr talán még vár.

A végső felvonás megjövendölése sem a mi dolgunk. Sok-
kal inkább azt kell tisztán látnunk, ami a legszükségesebb 
dolog, amit ezekben az időkben tennünk kell.
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Róma ökumenizmusa adventista szemmel 
nézve – történelmi alapok

Ha a római egyház mai szerepét meg akarjuk érteni, vissza 
kell mennünk 1798. februárjához, amikor a pápai uralom 
hosszú és nehéz évszázadai után lehúzták a redőnyöket Va-
tikán ablakain, s bezárták a nehéz kapukat. Nem Canossába 
ment a palota ura délceg paripáján, hogy megalázott, me-
zítlábas, vezeklő császár hódolatát fogadja. VI. Pius pápát 
Valence-ba vitték a francia sereg foglyaként.  „Úgy látszott 
– írja Ranke – mintha a pápai hatalom mindörökre meg-
szűnt volna.” 2  Korszakos forduló volt ez a római egyház 
életében. Hitünk szerint ekkor teljesedett be a prófétai ige: 
„És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel 
megsebesíttetett” (Jel 13:3).

De Vatikánt mindez nem befolyásolta törekvésében. A 
XIX. századi európai szabadságharcok leverése után ismét 
hallatta hangját a „Vatikánból kiáltó szó” (IX. Pius), mely 
elárulta – és a későbbiekben igazolódott is, – hogy Vatikán 
nem változott, csak az alkalomra várt. 1959-ben meghir-
dette a Mária Szeplőtelen Fogantatásának Dogmáját, 1864-
ben megjelent a Syllabus, amely haladás ellenes hangjával 
ismét Galilei és Giordano Bruno korának szellemét idézte. 
1868-ban az Egyesült Államokban törvényt hoznak, amely 

2  
Ranke: Pápák története 756. old
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megtiltja a képviselők tartását a pápai államban. A kapcso-
lat 1939-ig szünetel. Franklin Rosewelt elnök több kísérletet 
tesz a kapcsolatok normalizálására, de a helyreállításig még 
hosszú időnek kell eltelnie.

Az I. Vatikáni Zsinat (1869 XII.8-1870. X. 20.) kimondta 
a pápai csalhatatlanság dogmáját. Hiába volt a püspökök 
egy csoportjának a könyörgése, mondván, hogy „áthidalha-
tatlan szakadék lesz Róma és a többi keresztények között. A 
pápa hajthatatlan: ’Ő az Isten szava’ ’Ő az Isten, aki kárhoz-
tat.’ ’Minden pápa az Isten igéje.’” 3

XI. Pius trónra kerülése után a Szent Péter Bazilika erké-
lyéről osztott áldást, amivel megszegte IX Pius fogsági foga-
dalmát. 1926-ban a pápa megbízta Gaspari bíborost, hogy 
kezdjen tárgyalást Mussolinivel. Így is történt, s a tárgya-
lások eredményeként 1929 februárjában aláírták a lateráni 
egyezményt.” 4

   44 hektár területen létrejött Vatikán város-
állam. Ezzel „begyógyult a halálos seb”.

Vajon az ezután következő, most már „önkéntes fogság” 
áldására volt-e Rómának? Közel egy évszázad telt el. A II. 
Vatikáni Zsinat hangja mintha más lenne, és ez osztatlan 
örömöt váltott ki a katolikus körökben éppúgy, mint a pro-
testánsoknál. De vajon más-e a szelleme is?

Az I. és II. Világháborút követő időkben mélyreható válto-
zások mentek végbe világunkban, de az egyházak életében is. 
Létrejött a szocialista világrendszer. A gyarmati rendszer 
3  

Disconsi Vol. II. Róma, 1872. (Gyarmati B.: A világdráma utolsó felvonása, 146. old.). 
4 

 J. R. Grigulevics: Pápaság a XX. században, 11. old.
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összeomlott. Új erőegyensúly jött létre. A problémák halmo-
zódása és megoldások keresése jellemzi világunkat. Mind-
ezek hatást gyakoroltak az egyházak egész struktúrájára. 
Hosszú évszázadokon át a középkor egyháza volt a szabad 
gondolkodás bilincse, a tudomány kerékkötője, a gyarmati 
rendszer olajozója; az a hatalom, amely formálta a társadal-
mi rendeket és befolyásolta nemzetek sorsának alakulását. 
Ez a kor végérvényesen megszűnt. A II. Világháború utáni 
kor elidegenedett az egyháztól, a klérustól független életet 
rendezett be. A háború utáni átmeneti vallásos pezsdülést 
nemsokára felváltotta – mind Keleten mind Nyugaton – a 
növekvő szekularizáció és az egyházak küzdelme a létükért, 
a felszínen maradásért. Jean Frisque abbé szerint „vitássá 
vált magának az egyháznak a léte is”.5  Most már nem az egy-
ház formálja a társadalmat. A mindenben realitásokat kere-
ső ember a vallásban is azokat az elemeket kutatja, amelyek 
az életben előbbre segítik, vagy legalábbis nem korlátozzák.

A két világháborút követően sokat hallottuk ezt: az egyház 
válaszút előtt áll. Mindenütt megkezdődött az útkeresés. 
Rendezni kellett a sorokat. Új „stratégiát” kellett kidolgoz-
ni Rómában is. Az egyháztagok megtartásához már kevés 
a tradíciók kohéziós ereje. A diakóniai szolgálatban nem 
elégséges a haladó lelkipásztorok lokális törekvése. Kollek-
tív erőfeszítésre van szükség. Létrejöttek a nagy protestáns 
tömörülések, az ökumenikus mozgalmak. 

5  
Világosság, 1963. XII. 705. old.
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De hogyan reagált Róma az új időkre és az új szelek fuval-
latára? „A helyi és egyéni kezdeményezések már nem ele-
gendőek” – állapítja meg a Populorum progressio kezdetű 
pápai enciklika. „Mivel az egyház a történelemben él, fel kell 
ismernie az idők jeleit, és az Evangélium fényében kell értel-
meznie azokat.”  6

Ez a felismerés mondatta ki XXIII. János pápával a kato-
likus egyház életében történelmivé vált aggiornamentot, az 
ablaknyitást. Az ablakszárnyak csikorogva engedtek.

A II. Vaikáni Zsinat valában ablaknyitás volt, de az erősen 
lefüggyönyzott ablak mögött nem fénylettek tisztán Róma 
szá,ndékai. Ennek a helyzetnek ismeretében, továbbá a 
zsinaton és az előkészítés során elhangzott kijelentések és 
megnyilatkozások, valamint a mi álláspontunk alapján már 
annak idején, közvetlenül a befejezés után, országos lel-
készértekezleten vizsgáltuk a zsinat jelentőségét. Arra nincs 
lehetőségünk – egyrészt a szűk időkeret miatt, másrészt az 
anyag nagysága miatt – hogy akárcsak érintsük is a zsinati 
okmányok tartalmát. Csak annyit említek meg, hogy a zsi-
naton született határozatokat négy konstitúcióban, tíz dek-
rétumban és két nyilatkozatban foglalták írásba. Ezek közül 
különösen figyelemre méltó az egyházról szóló konstitúció 
(Lumen Gentium), az Ökumenizmus (Unitatis Reintegratio) 
és Missziók (Ad Gentes) dekrétumok, valamint a „Nem ke-
resztény vallások” c nyilatkozat (Nostra Aetate) Ezek közül 

6 
Teológoa, 1967
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két pápai enciklikára érdemes felfigyelni, amelyek korunk 
legégetőbb problémáit érintik. Ezek a Pacem in Terris 
(1963) és a Populorum progressio (1967. márc. 26).
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Az ökumenizmus katolikus értelmezése 

XXIII. János pápa 1959. jan. 25-én bejelenti, hogy öku-
menikus zsinatot hív össze. A zsinat célja az volt, hogy se-
gítségével az egyház kapcsolatba kerüljön a modern világ-
gal. 7  A zsinat jellege – a kezdeti különféle értelmezésekkel 
ellentétben – csak katolikusan leszűkített értelemben volt 
ökumenikus, mivel azon teljes joggal csak a katolikus egy-
ház küldöttei lehettek jelen. Megemlítendő, hogy a II. Va-
tikáni Zsinaton, mint adventista megfigyelők, jelen vol-
tak B.B. Beach, a Generál Konferencia képviseletében, S. 
Dabrovszkí, a lengyel adventista egyház elnöke, továbbá 
E. Murd és W.E. Aittala. A fentieken kívül újságíróként 
résztvett G. Berglund, G. Wiklander, O Rouhe, K.H. Wood 
is. Arra a kérdésre, hogy miért voltak ott, S. Dabrovszky ezt 
válaszolta: „azért mentünk el a zsinatra, mert nekünk nem 
közömbös, milyen irányban fog haladni Róma.” 8

A római kánonjog szerint egy zsinatot akkor neveznek 
ökumenikusnak, ha azt a pápa hívja egybe, és ha a zsinat 
egyesíti a földkerekség összes római katolikus püspökét, 
akik a pápával közösségben vannak. 9

Az 1964. XI. 21-én kiadott ökumenikus dekrétumban 
– amely ismerteti a katolikus ökumenizmus elveit – óva-

7 
Saád Béla: A zsinat budapesti szemmel 46. old.

8
 S. Dabrovszky beszége, Karlovy Vary, 1964. júl. 25.

9
 Theológiai szemle, 196, 11-2. 23. old. Dr. Kádás Imre: A II. Vatikáni Zsinat előkészületei 
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tosabb megfogalmazásban (de mégis félreérthetetlenül) 
húzódnak meg Róma igazi elképzelései, mint a zsinatot elő-
készítő bizottságban. Menet közben ugyanis be kellett lát-
ni, hogy a történelmi helyzet akkor még nem volt kedvező 
a nyílt színvallásra. Tompítani kellett a terminológiák élét. 
XXIII. János pápa az előkészület közben jött rá arra, hogy 
„megvalósíthatatlan az egységzsinat azzal a konkrét céllal, 
hogy a keresztény egyházakat egyesítse. Nem titkolja azon-
ban 1962. október 13-án mondott beszédében: ’Vágyva vá-
gyom dolgozni és szenvedni annak az órának a közeledtéért, 
amikor megvalósul Jézusnak az Utolsó Vacsorán elmondott 
imája: hogy mindnyájan egyek legyenek”. 10

Róma valójában ugyanaz maradt: „Nem a tan, hanem a 
magatartás lett más.” 11 A módszer lett más, hiszen az ökume-
nizmus a római katolikus értelmezés szerint „módszer”-t és 
”keresés”-t is jelent. Róma új módszereket alkalmaz régi cél-
jainak eléréséhez, amelynek lényege, hogy minden „elsza-
kadt hívő” visszatérjen az egy akolba. VI. Pál pápa a zsinat 
második ülésszakán elmondott megnyitó beszédében nem 
is rejtette véka alá ezt az igényt. Róma céljai tehát egyre 
nyilvánvalóbbak voltak. 

Az Adventecho idézi Charles Boyernek, az Unitas-
Organisation elnökének kijelentését: „A katolikusok ragasz-
kodnak ahhoz, - és a nem katolikusok ezzel éppúgy tisztában 

10
  Saád Béla: A Zsinat Budapesti szemmel 187. old.

11   
Saád Béla: A zsinat budapesti szemmel, 185. old.
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vannak – hogy az egységtörekvések valódi célja, a katolikus 
hitnek minden keresztény által való elfogadtatásában áll.” 12

Nagy figyelmet érdemel az egyházról és az ökumenizmus-
ról szóló javaslattervezet, amely szerint a nem római katoli-
kus keresztényeket „a katolikus egyházzal összeköti Krisztus 
neve és a keresztség sakramentuma, azért valóban testvé-
rek.” Tehát „mindenki, aki Krisztus hívő és megkeresztelke-
dett, a keresztség ereje által egy bizonyos közösségben van a 
Római egyházzal.” 13

Ez az igény a távoli konzekvenciák széles lehetőségeit veti 
fel. Ennek alapján Róma azt az igényt is támaszthatja, hogy 
„elszakadt testvéreivel” szemben az egyházfegyelmet gyako-
rolja. Még feltűnőbb a Nyilatkozat tartalmával foglalkozó 
De ecclesia konstitúció 16. szakasza, amelyben kifejti, hogy 
„különböző módon azok is Isten népéhez (értsd katolikus 
egyházhoz) tartoznak, akik még nem fogadták el az evan-
géliumot.” A nem keresztényeknek az egyházhoz való tarto-
zandóságuk fokozatát a következőképpen állapítja meg: zsi-
dók, muzulmánok, egy Istent tisztelő népek: ateisták, akik 
egy abszolút értéket keresnek.” 14

12
  Donald Gillies:Unity int he Dark, London, 1964. 31. old. Idézi: Adventecho, 1965. márc.  B.B.      

      Beach: Rom ebnet den Weg für die Widervereinigung.
13

 Theológiai Szemle, 1967. 11-12. 333. old. Dr. Kádár Imre: Az egyház és az ökumené kérdései a    

      római zsinaton.

14
  

Theológiai Szemle 1967. 333.old. Dr. Erwin Fahlbusch: A nem keresztények üdvössége.
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„Fejlődés” vagy „válogatás” az ökumenikus 
mód-szerekben?

„Nem vitás, hogy a hierarchia több tagja az ökumenikus esz-
mét csak azért fogadja el, mert ez jelenleg tanácsosnak látz-
szik. Kétségtelenül befolyásolja őket a közvélemény. Néhány 
püspök – akik még nem tették teljesen magukévá az ökume-
nikus gondolatot – afelé hajlik, hogy az ökumenizmusban 
inkább az udvariassági offenzíva egyik fajtáját lássák, mint 
a sokkal többet igénylő párbeszédet. Mások viszont az öku-
menizmust arra szeretnék felhasználni, hogy segítségével a 
nem-katolikusokat átöleljék, és így őket könnyebben hallga-
tásra bírják. Ha a katolikusok egy ellenreformációs katoliciz-
musról lemondanak, úgy reménykedhetnek abban, hogy a 
protestánsok is feladják az antikatolikus protestantizmust, és 
Rómában legalábbis testvéregyházat látnak.” 15

Róma ökumenikus törekvéseinek mindezek mellett poli-
tikai összefüggései is vannak.

Róma, egységtörekvéseinek megvalósításához szövet-
ségeseket keres, akikkel céljai bizonyos területeken közö-
sek, vagy céljaik elérése útjában azonos akadályok vannak. 
Szükséges az is, hogy ez a szövetséges erővel és hatalommal 
rendelkezzen. Napjaink egyik kiemelkedő politikai hatalmá-
ban, az Egyesült Államokban megfelelő szövetségesre talál 

15 
  Gillies D. Unity int he Dark, 84. old. Adventecho, 1965. III.
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Vatikán. E szövetség kialakulását segíti az is, hogy mindket-
ten közös ellenségnek tartják a kommunizmust. Hogy ez a 
ma még formába nem öntött szövetség nem irreális, arra 
már korábbi jelek is utaltak.

A Der Adventbote Hamburgban megjelenő, 1967. júl. 
15. száma beszámol arról, hogy az Egyesült Államokban fi-
gyelmet érdemlő áttérési hullám van a katolikus egyházba, 
különböző protestáns felekezetekből. A lap megemlékezik 
arról, hogy több befolyásos politikus az egyház hű tagja.   
Dr. Pálfy Miklós professzor. az evangélikus Lelkipásztor 
főszerkesztője, 1968. szept. 3-án, Balatonlellén, a SZET 
által rendezett lelkészértekezleten említést tett arról, hogy 
az Egyesült Államokban több befolyásos politikusa jezsuita 
iskolákban szerezte meg diplomáját. Ambrogio Donini sze-
rint tapasztalható a hívők egyes csoportjainak belső áttérése 
a katolicizmusra az Egyesült Államokban. 16

Paul Blanshard: Amerika szabadsága és a katolikus hata-
lom c. munkájában írja: „Semmi kétség, hogy az amerikai 
katolikus papság belépett a politikai arénába, és mindin-
kább erőteljesebben terjeszti ki a katolikus tekintély arcvo-
nalait az orvostudomány, a nevelés, sőt még a külpolitika 
tereire is. Felszólítja a katolikus orvosokat, ápolónőket, bí-
rákat, tanítókat és törvényhozókat; megmondja nekik, hogy 
hivatásbeli magatartásuk több ellentmondó fázisában   ho-
gyan és mit tehetnek és mit nem. Felhasználja a huszonhat-

16 
Ambrogio Donini: Korok, vallások, Istenek, 20. old. Gondolat, 1961.
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millió hivatalosan katolikus hívének politikai hatalmát arra, 
hogy az amerikai külpolitikát összhangba hozza Vatikán ér-
dekeivel.” 17

Nem véletlen, hogy a Vatikán hatalma kiteljesedésének 
idejére esik az Egyesült Államok megerősödése is. Prófé-
tai látásunk szerint erre a hatalomra vonatkozik Jelenések 
könyve 13:11-ben ábrázolt vadállat, amely a földből jön fel, 
báránybőre van és úgy szól, mint a sárkány. 18

Messzemenő következtetéseket vont le annak idején a ka-
tolikus egyház és az Egyesült Államok kapcsolatából Karl 
Fischbacher, a Review and Herald főmunkatársa: „Nyugod-
tan megállapíthatjuk, hogy a protestantizmus a katolikus 
egyház felé hajlik, és Amerika többé nem protestáns ország. 
A mi sokrétű társadalmunkban a Római Katolikus Egyház 
a legerősebb vallásos testület. Az egyházk és állam szétvá-
lasztása az Egyesült Államokban inkább csak eszmény, mint 
gyakorlati valóság.” 19

Frederic Hoffet, L’imperialisme Protestant c. 1948-ban 
megjelent könyvében ezeket írja: „Az amerikai politikában 
fordulat ment végbe, amely a katolikus egyház befolyására 
is visszanyúlik. Sikerült neki (kat. egyháznak) a nagy pro-
testáns köztársasát képét befátyolozni a világ előtt. Szinte 
tragikusan hat, amint ma a May Flower zarándokcsapat 
utódai egy Frankót – és talán a diktatúra más jelöltjeit is 

17  
 A H.N. Adventista Egyház Gen. Konf. lelkészi konf. anyaga: Krisztus második eljövetele.

18 
 SDA BC Commentary Jelenések könyve magyarázata

19 
 Adventecho, 1969. szept. Karl Fischbacher.
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– leplezetlenül támogatják, akik mihelyt hatalmuk lesz rá, a 
szabadságot el fogják tiporni. Ha Amerika a kommunisták-
tól való félelem miatt megvakult és emiatt Rómához fordult, 
akkor mi ezt kiáltjuk: Vigyázat! Önmagához lenne hűtlen. 
Mint egy olyan egyháznak a szövetségese, amely mindenkor 
– ha nem is az abszolutizmus, de – a türelmetlenség képvise-
lője volt, csakhamar elveszítené erkölcsi fényén kívül mind-
azokat, akik szabadságeszményüket nem akarják feladni, sőt 
elveszítené ahhoz való jogát is, hogy a világon ama nagy elvet 
védelmezze, amelyre demokráciáját felépítette.” 20

„Abban a pillanatban, amikor a katolikus nemzetek elve-
szítették vezető szerepüket a világon, s amikor a köztük még 
egyedül szerepet betöltő Franciaország is csak nagy erőfe-
szítések árán tudja magát fenntartani a nagyhatalmak sorai 
között, akkor mutatkozik meg a katolikus egyház vállalkozó 
kedve és bátorsága, mint soha azelőtt. Az alkalmak felisme-
résének nagyszerű érzékével – amellyel kezdettől fogva ki-
tűnt – folytat ma egy olyan politikát, amely elképzeléseinek és 
politikai célkitűzéseinek legragyogóbb óráját készíti elő.” 21

A „halálos seb” (Jel 13:3) gyógyulásának idejét tehát már 
nem a jövőben kell várnunk. Ez már a jelen, és ezzel Vatikán 
és Amerika új vallási-politikai fejlődése kezdetét vette.

Több mint két évszázaddal ezelőtt katolikus ellenes fel-
kelés volt Philadelphiában, amikor katolikus templomokat 

20  
 Frederic Hoffet: L’ imperialisme Protestant 234. 244. old.

21   
 Adventecho, 1986. IV. Dr. J. Zürcher:
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felgyújtottak és a lelkészeket elkergették. Még a XIX. szá-
zad közepén is volt katolikus üldözés. Amerika megválto-
zott. 1965-ben, VI.- Pál pápa misét pontifikált az Egyesült 
Államokban. A Pápa az ENSZ-ben elmondott beszédéből 
idézek néhány sort: „Önök jól ismerik missziónkat. Mi egy 
– az egész világhoz szóló – üzenet hordozói vagyunk. És 
mint követ, aki egy hosszú út végén átadja megbízólevelét, 
úgy mi is tudatában vagyunk annak, hogy kiváltságos pil-
lanatot élünk át. Ha még oly rövid is e pillanat, de azzal a 
fogadalommal terhes, amelyet majdnem húsz évszázad óta 
hordozunk szívünkben… Hosszú időt jártunk meg és hosszú 
történelemnek vagyunk hordozói. Mi itt, egy hosszú és ne-
héz zarándoklat végét (!) ünnepeljük, miközben az egész vi-
lággal való beszélgetésnek a lehetőségét keressük… És most 
Önök itt a világ összes nemzetének képviselői.” 22

A zsinat után felgyorsult az egyház élete. Nemcsak ablak-
nyitás történt, hanem kitárultak a kapuk is. A pápa szemé-
lyes utazásaival és magas rangú személyiségek fogadásával 
Vatikán történetében soha nem tapasztalt diplomáciai tevé-
kenység indult meg. Vatikánon belül jobban kiéleződött a 
haladó és konzervatív erők küzdelme. E megnyilatkozások 
közül – anélkül, hogy bővebben elemeznénk – csak két tü-
netet emeljünk ki: 

A legnevesebb római katolikus teológusok „lázadása”, 
melynek egyik dokumentuma Karl Rahner nyilatkozata volt 
a teológiai kutatás szabadságáról.
22

  Adventecho, 1965. XII. 3. F.D. Nichol- Review and Herald
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A másik, a belső szervezeti reformok követelése. Ennek 
a törekvésnek nemcsak a teológusok, hanem a püspöki és 
bíbornoki kar egyes tagjai is hangot adtak. A legtöbb vihart 
Leon Suenens bíboros nagy, feltűnést keltő interjúja kavar-
ta. 1969-ben kezdődött volt a pápa által összehívott teológi-
ai bizottság ülés Rómában, és megtartották az első püspöki 
szinódust.

Ezek az egyház belső ügyei. Bennünket elsősorban  az  
érint és érdekel, mennyiben látható ezekben  a próféciák 
teljesedése.
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Reflexiók a vatikáni törekvésekre  

A II. Vatikáni Zsinat után kibontakozó római katolikus 
ökumenikus törekvésekre a protestáns egyházak hivata-
los szervei is reagáltak. Visser’t Hooft, az EVT főtitkára azt 
mondta: Végképp lejárt az udvarias és passzív koegziszten-
cia ideje a római katolicizmus és a többi kereszténység kö-
zött; közös feladatunk ezentúl folyamatosan párbeszédben 
lenni egymással. 23

A Lutheránus Világszövetség bejelentette, hogy a „Római 
Katolikus Egyházzal való hivatalos kapcsolatainak eleve-
nebbé tétele érdekében tárgyalásokat folytat; a legközelebbi 
első megbeszélésen tisztázzák a kapcsolatok és az együtt-
működés tartalmát, célját és feladatkörét.” 24

A Református Világszövetség főtitkára (Pradervand): 
„Nem feladata a Reformátusok Világszövetségének, hogy 
most a Római Katolikus Egyházban élő testvérekkel vala-
milyen világszinten tárgyalásokat folytasson, hanem teljes 
támogatást ad az EVT kezdeményezésének.” 25

Azóta a Reformátusok Világszövetsége is elérkezettnek 
látta az időt a kapcsolatok felvételére. Nemzeti szinten kü-
lönböző országokban folynak a tanácskozások, és épülnek 
ki kapcsolatok a református és katolikus egyházak között.

23  
 Vigilia, 1969. júl- aug.

24 
 Magyar Nemzet: 1969. okt. 17. Szinódus és ellenszinódus

25 
 Theológiai Szemle, 1965. 7-8. Dr. Kádár Imre: A Római Zsinat záró ülésszak előtt.
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De voltak olyan vélemények is, amelyek nem ösztönöztek 
erre az „ökumenikus” közeledésre.

Az olasz protestánsok ökumenikus központja az AGAPÉ 
szerint: már maga a dialógus szó is szerencsétlen kifejezés. 
Ha minden áron eszmecserét akarunk folytatni, akkor kato-
lizálni kell magunkat; pedig az utolsó félszázad eseményei 
az olasz protestánsokat arra kötelezik, hogy éppen ellenke-
zőleg, szabaduljanak meg mennél inkább minden katolikus 
tendenciától. Tegyék egyházukat hajlékonyabbá, hogy Isten 
rendelkezhessék vele.” „Az egyetlen lehetséges dialógus a 
katolicizmussal, ha eléjük tárjuk azokat a kérdéseket, ame-
lyeket Isten igéje a mi korunkban intéz hozzánk, és meg-
kérdezzük a katolicizmust: hajlandó-e ezeket a kérdéseket 
komolyan venni és a feleletet velünk együtt keresni, teljesen 
Isten rendelkezésére adva magunkat.”  26

A felsorolt reflexiók azonban már nem mentesek a zsinat 
eredményeinek, a protestáns körökben kiváltott hatásaitól, 
és bizonyos vonatkozásban magukon viselik a zsinat han-
gulatát. Hogy milyen lett volna a visszhang, ha a katolikus 
egyház is úgy értelmezte volna az ökumenét, mint ahogyan 
kezdetben sokan értették XXIII. János pápa bejelentése 
alapján – ha arra meghívták volna a többi egyházat is – er-
ről néhány elsietett nyilatkozat beszél. Ezek a nyilatkozatok 
azt jelzik, hogy egyes nyugati protestáns körökben az izga-
lom hullámai csaptak föl. Dr. Kádár Imre, Dibelius püspök-

26
  Theológiai Szemle 1961. 11-12. Dr. Kádár Imre: A második Vatikáni Zsinat előkészületei. 336.old.



27

nek, az EVT egyik elnökének és Fischer canterbury érseknek 
megnyilatkozásait, valamint egy nyugatnémet Evangéli-
kus-katolikus Újraegyesülési Szövetség megalakulását úgy 
értékeli ki, mint amelyek megmutatták, hogy a reformáció 
egyes egyházai nem egészen immúnisak a római kísértések-
kel szemben.” 27

„Egy 1962-ben, Ny-Németországban megtartott közvéle-
mény kutatás során kiderült, hogy minden ötödik nyugat-
német egy protestáns-katolikus újraegyesülés, és minden 
negyedik a közeledés híve. A megkérdezettek harmada nem 
kívánt változtatást a jelenlegi helyzeten. Két évvel később 
(1964 végén) újabb közvélemény kutatást tartottak, mi-
után elegendő idő telt el ahhoz, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
befolyása megállapítható legyen. A felmérés szerint minden 
harmadik nyugatnémet kívánta az egyházak egyesülését. Az 
újraegyesülés mellett szavazók 40%-a katolikus, és 26%-
a protestáns volt. Azok száma, akik semmi változást sem 
óhajtottak, 15%-ra csökkent.” 28

27  
 Dr. Kádár Imre: Theológiai Szemle, 1965. 7-8. sz.

28   
Adventecho, 1968. márc. o. old. D.D. Beach: Rom ebnet den Weg…
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Újabb megnyilatkozások

A későbbi évek eseményei továbbra is meghagyják 
Rma kettős arculatát. Még 1982-ben is jelentést ad az 
Evangelische Nachrichtendienst arról, hogy Lengyelországi 
evangélikusok kivándorolni kényszerülnek az NSZK-ba, a 
reájuk nehezedő nyomás miatt. A katolikusok  egészen ad-
dig elmentek, hogy evangélikus templomokat foglaltak el, 
nem egyszer megzavarva az istentiszteleteket is. 29

Ennek ellentéte volt az a hír, hogy II. János Pál pápa Ró-
mában részt vett egy evangélikus istentiszteleten: Luther 
Márton 1520-ban történt kiközösítése és az egyházszakadás 
óta pápa először keresett fel protestáns templomot. Rómá-
ban egyháztörténeti szempontból is jelentős eseménynek 
tartják, hogy II. János Pál vasárnap este a Christus Kirche 
evangélikus templomba látogatott, és egy ottani lelkipász-
torral közös misét tartott. A Luther születésének 500. év-
fordulója alkalmából rendezett egyházi ünnepség vatikáni 
körök szerint a Katolikus és Lutheránus Egyház közeledését 
jelenti. II. János Pál német nyelvű beszédében megemléke-
zett Lutherről, és a keresztények egységének igényét hang-
súlyozta.” 30

Hasonlóképpen nagyjelentőségűnek nevezhető a katoli-
kus-protestáns közeledésben a Luther-év alkalmából meg-

29  
 Adventecho, 1982. szept. 15.

30   
Népszabadság, 1983. dec. 13.
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jelent nyilatkozatok sora katolikus részéről. Luther szüle-
tésének 500. évfordulójára Római-Katolikus-Evangélikus 
Lutheránus Vegyes Bizottság alakult, amely nyilatkozatban 
foglalt állást Luther Márton teológiai munkásságával kap-
csolatban. A nyilatkozat címe – Luther Márton – Jézus 
Krisztus tanúja – maga is jelzi a nagy változást, amely Vati-
kán magatartásában tapasztalható. Yves Congar domonkos 
rendi atya szerint: „Katolikus részről a protestantizmusra 
vonatkozó munkának semmi pozitív eredménye sem lesz 
mindaddig, amíg Luther merő elítélése helyett nem igyekez-
nek őt komolyan megérteni, és történeti szempontból nem 
szolgáltatnak neki igazságot.” 31

31
  Yves Congar: Szolgálat
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Adventista álláspont Róma egységtörekvésével 
kapcsolatban

Milyen feladatunk lehet nekünk, hetednapi adventisták-
nak a II. Vatikáni Zsinat általa meghirdetett, de a protestáns 
egyházak által már korábban is – bár más értelmezésben 
– képviselt „ökumenikus korszakban”? Meddig kell elmen-
nünk és meddig lehet elmennünk hitünk és elveink megta-
gadása nélkül?

A második advent üzenetének teológiai alátámasztására 
gyakran alkalmazzuk a Máté evangéliuma 24:14. versét: „És 
az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az 
egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el 
a vég.” Itt az üzenet ökumenikus jellegéről van szó, mert a 
görög ökumené (oikoumené) szóval van jelölve az „egész 
világ”. Az üzenet nem olyan mértékben ökumenikus, hogy 
azt minden ember elfogadja, és lesz egy akol és egy pász-
tor, hanem, hogy az egész világ minden népének hirdettetik. 
Az adventisták sohasem hitték, hogy katolikus értelemben 
megvalósulhat az egy akol és egy pásztor fogalma a földön. 
Ez csak Isten országában lehetséges. Arról az egységtörek-
vésről pedig, amely részben az Egyesült Államok segítségé-
vel Róma hatalmi célkitűzéseit szolgálja, Ellen G. White a 
következőket mondja:

„A római egyház nagyon körültekintő, messze ágazó ter-
veiben és vállalkozásaiban. Minden cselfogást felhasznál 
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arra, hogy befolyását kiterjessze, hatalmát művelje, mert 
felkészül a heves és eltökélt harcra, hogy a világ feletti ural-
mat visszanyerje.., hogy mindazt megsemmisítse, amit a 
protestantizmus elért. A pápaság a múltban vallott elveit 
ma is tartja. Senki se csalja meg magát. A pápaság, amelyet 
a protestánsok oly készségesen és tisztelettel vesznek körül, 
ugyanaz maradt, mint akkor volt, amikor a reformáció nap-
jaiban uralta a világot. Politikájához tartozik, hogy olyan 
jellemet ölt, amely céljainak legjobban megfelel. Az eretne-
kekkel szemben – mondja az egyház – nem kötelez az adott 
szó, sem az eretnekségre gyanús személyekkel szemben.” 32

„Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak át-
nyúlni a szakadékon, hogy kezet szorítsanak a spiritizmus-
sal; átnyúlnak a mélység felett, hogy kezüket a római ha-
talom kezébe kulcsolják; és e hármas szövetség befolyására 
ez az ország (Egyesült Államok) Róma nyomdokaiba lépve, 
sárba fogja taposni a lelkiismeret jogait.” 33

De ezt a felismerést tükrözik azok a tiltakozások is, ame-
lyek a protestáns egyházak és az izraeliták részéről elhang-
zottak a diplomáciai kapcsolatok felvétele ellen. A tiltakozá-
sok mögött az a jogos félelem van, hogy „a Katolikus Egyház 
a többi valláshoz képest kivételes helyet kap majd Washing-
tonban”. Erre az aggodalomra minden ok megvan, de ha 
egymás mellé helyezzük a Jelenések könyve két egyházáról 
szóló jövendölést, akkor nem másnak lehetünk tanúi, mint 
32

  Ellen G. White: A nagy küzdelem, 588. old.

33  Ellen G. White: A nagy küzdelem 588.
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annak, amit az Úr egyfelől Sárdisnak mond: „Az a neved, 
hogy élsz és halott vagy” (Jel 3:1), másfelől pedig szemlé-
lői lehetünk a „halálos sebből” való gyógyulásnak (Jel 13:3). 
Talán éppen ezzel magyarázható az is, hogy a halódó Sárdis 
egyháza nyújtja kezét azok felé, akiknél az élet és erő megy-
nyilatkozásait látja. De vajon valóban megtörtént-e már a 
kézfogás és a hídverés? Ezt ma még nem mondhatjuk egy-
értelműen. Az előkészületeknek vagyunk tanúi. 

Amint a katolikus egyházban nem beszélhetünk ma még 
teljes egyetértésről a nem katolikus keresztényekkel folyta-
tandó párbeszéd és kapcsolat elképzeléseit illetően, úgy a 
protestáns világban is megoszlik az álláspont a kapcsolatok 
formájáról. Nem hagyhat azonban kétséget az, hogy bizo-
nyos formájú kapcsolatok formálódnak.

1968. szept. 16-án a hollandiai Osdorp, ktolikus-protes-
táns összejövetelen, a pápai sárga-fehér zászlóval fellobo-
gózott Luther-házban Alfrink bíboros kijelentette, hogy ez 
az összejövetel „csak egy lépés a teljes ökumenéhez vezető 
úton”. „A két egyház közötti elidegenedés véglegesen szét-
tört, s ma inkább ügyelnünk kell arra, ami összeköt, mint 
ami bennünket még szétválaszt.”  34

Nyugat-Európában és Amerikában gyakran hangzanak el 
egyházi körökben aggodalmaskodó hangok a kelet-európai 
egyházakat fenyegető ateista veszedelemről. Az adventista 
irodalom kezdetétől fogva egyértelműen tükröződik egyhá-

34
  Der Adventbote, 1968. nov. 15. 440.old.
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zunk álláspontja, mely szerint a második advent küszöbén 
élő hívők lelkiismereti- és vallásszabadságát veszélyeztető 
intézkedéseket Vatikán befolyására az az Egyesült Államok 
készíti elő, amelynek protestáns közösségei ma már nem 
protestálnak olyan egységesen Vatikán törekvései ellen, 
mint ami a reformáció örökségéből következne.

Nem kívánok kitérni, a – főképpen hazai – protestáns 
egyházakkal, a protestáns ökumeniával és az EVT-vel való 
kapcsolatunk formájára, hiszen egyházunk több alkalom-
mal hivatalos nyilatkozatokban fejezte ki, hogy nem tagja 
és nem is kíván tagja lenni a jövőben sem az Ökumenikus 
Tanácsnak. Csupán annyit erről, amennyi a feltett kérdést 
szorosan érinti. Nekünk határozott és világos hitbeli állás-
pontunk van és ezt meg kell vallanunk. Mégis, olykor bi-
zonytalanságban vagyunk, ha azt különböző helyzetekben 
kellene alkalmazni. Amikor útvonalunk egy-egy szakasza 
bizonyos távon más vonallal azonos irányban halad, akkor 
megállunk, nem merjük folytatni utunkat, mert más jelzésű 
„jármű” is halad azon. Csak óvatosan vagy egyáltalán nem 
merünk beszélni azokról az igazságokról, amelyek hozzátar-
toznak hitbeli felfogásunkhoz, de amelyeket más egyházak 
vagy társadalmi szervezetek is vállalnak és hirdetnek, mi-
vel félünk az elveinkkel össze nem egyeztethető kapcsolat 
vádjától. Magatartásunkkal ilyenkor önmagunk és az üze-
netünk létjogosultságát kérdőjelezzük meg.

Ne tévesszük el: az üzenet, amelyet hirdetünk, nem a mi 
üzenetünk, hanem Isten üzenete, amelynek hirdetését reánk 
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bízta. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az üzenet egy részé-
nek hirdetésével Isten másokat is megbízzon. Sőt, ennek a teóri-
ának végső konzekvenciája így hangzik: ha ti nem szóltok, vagy 
„hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lk 19:40).

Hogy hol, mikor és mit kell mondanunk, azt egy igehir-
detőnek el kell tudni döntenie önmagában. Ehhez viszont 
mind ismeretben, mind meggyőződésben komoly megala-
pozottságra van szükségünk. A mai idők éppen úgy felvetik 
a kérdést nekünk is, mint más egyházaknak. A helyes válasz 
pedig Isten üzenetének útját egyengeti. 

Róma válaszai, amelyeket részben a II. Vatikáni Zsinat 
okmányaiban találhatunk meg, csak azok körében kelte-
nek csalódást vagy túlzott reményeket, akik figyelmen kívül 
hagyják a prófétai ige jelzéseit. Ezek az okmányok, a kato-
likus dogmákban inkább csak megfogalmazásában hoztak 
újat, de a lényeg változatlan maradt. Halkadó irányzatot in-
kább a pápai enciklikák és egyes nyilatkozatok mutatnak. 
Ezekből nem csak az tűnik ki, hogy Róma milyen taktikai 
érzékkel rendelkezik, hanem az is, hogy meglátta a világ 
megoldásra váró nagy problémáit. Különösen figyelemre-
méltó volt annak idején a ma még ma is hatást gyakorló 
Pacem in Terris és a Populorum progressio c. két enciklika. 
Az előbbiben XXIII. János elítéli a háborút, síkra száll a né-
pek békéjéért, követeli az atomfegyverek megsemmisítését 
és a leszerelést. A Populorum progressio két részből áll. Az 
első érinti a harmadik világ problémáit. Címe: „A társadal-
mi kérdés ma világprobléma”. 
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A második rész címe: „Az emberiség szolidáris fejlődése felé.”

VI. Pál pápa enciklikájának pozitív tartalmat ad az, hogy 
síkraszáll az éhező népek megsegítése mellett és a gyar-
matosítás ellen. Az enciklika szenvedélyes hangon íródott 
ténymegállapításai drámai hangúak: „Az éhező népek drá-
mai módon kiáltanak a bőségben élő népek felé…” „A gyar-
matosító hatalmak gyakran csakis saját érdeküket tartották 
szem előtt, és… kivonulásuk olykor gazdaságilag sebezhető 
helyzetet hagyott hátra.” 35

Az enciklika „elismeri a gyarmatosítás és a gyarmati 
rendszer hibáit, ugyanakkor rámutat arra is, hogy a gyar-
matosítók sok esetben az emberi kultúrát és haladást ter-
jesztették”. 36

Szépséghibaként említhetnénk, hogy úgy beszél a békéről, 
a társadalmi igazságosságról és általában minden szociális 
kérdésről, mint egyedüli képviselő, pedig tudjuk, hogy kü-
lönböző mozgalmak felhívásainak alaphangját képezik ezek 
a kérdések.

A Populorum progressioval kapcsolatban szeretnénk sze-
rényen megjegyezni, hogy a Hetednapi Adventista Egyház 
– bár szava nem terjedhetett olyan messzire, mint Vatikán 
hangja – már a Rerum Novarum (1891) idején egyértelmű-
en elítélte a gyarmatosítást, a rabszolga kereskedelmet és 
kizsákmányolást: „A rabszolgák könnyei, atyák, anyák és 

35
  Világosság, 1967. V. 261.

36  Lelkipásztor, 1968. ápr. 207.old. Dr. Pröhle Károly: Merre tart Róma?



36

testvérek fájdalmai, mind fel vannak írva az égben. Isten 
még csak rövid ideig tartja vissza haragját. Rettenetesen fel-
gerjed a nép ellen, s különösen a vallási közösségek ellen, 
amelyek szentesítették e rettenetes üzletágat, sőt, maguk is 
részt vettek abban.” „Az elnyomottak kiáltása felhatott az 
égig…” „Isten haragja nem szűnik meg mindaddig, amíg a 
felvilágosodott országoknak meg nem fizet, s amíg kétszere-
sen meg nem torolja Babilon bűneit.” 37

Hozzátartozik viszont az igazsághoz az is, hogy egyre több 
hivatalos elítélő nyilatkozat születik az utóbbi időkben kato-
likus körökben, amelyekben nyíltan fellépnek a társadalmi 
igazságtalanságok és a fegyverkezés ellen. 

Ha a Hetednapi Adventista Egyháznak a pápaság öku-
menikus törekvéseiről vallott véleményét figyelmen kívül is 
hagynánk, akkor is az óvatos megítélés álláspontjára kelle-
ne helyezkednünk, mivel:

A fenti nyilatkozatok súlya a történelem mérlegén még 
mindig kevés azzal a sok igazságtalansággal szemben, ame-
lyet Róma a múltban védelmezett és elkövetett;

Továbbá, magában a Katolikus Egyházban, még két év-
tized múltán sem jelentkezik még megtisztult formában az 
enciklikák elfogadásának eredménye;

Harmadszor, még ma sem tekinthető múltnak az, amiről 
Dr. Kádár Imre írt 1962-ben: „Katolikus részről változatla-
nul súlyos nyomás nehezedik a protestánsokra, amely több 
37

  Ellen G. White: Tapasztalatok és látomások. 238-239.



37

országban, főleg Spanyolországban, Dél-Amerikában nyílt 
üldözési formában jelentkezik.” 38

Sajnálatos, hogy ezeket sokszor túl későn hallja meg 
Róma, vagy nem akar róluk tudomást szerezni, mert hiá-
nyoznak a hivatalosan elítélő nyilatkozatok a középkori 
szellem fel-fellobbanása miatt. Mindazoknak, akik a Vati-
kánnal való dialógus hívei, jó volna figyelni a zsinaton részt 
vett dél-amerikai püspökök külön tanácskozására, melynek 
végső konklúziója az volt, hogy: „a protestánsokkal nem vi-
tatkozni kell, hanem le kell őket győzni.” 39

A Vatikán és a protestáns egyházak kapcsolatában két 
tényre érdemes még felfigyelni::

1. az EVT 4. Uppsalai világgyűlése óta, melyen minden 
addiginál nagyobb számban képviseltette magát a Vatikán, 
egyre gyakoribbak a hasonló kapcsolatok. Egyes túlzó pro-
testáns vélemények akkoriban a nagygyűlés előtt arról be-
széltek, hogy a Római Katolikus Egyház belép az EVT-be. 
Ez nem következett be és a túlzott várakozások nem igazo-
lódtak.

2. A protestáns reményeket még jobban lehűtötte a másik 
nagy esemény: a pápa genfi látogatása. Itt nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy a pápa a protestáns egyházak meghódolását várja, 
és szó sem lehet egyenrangú felek testvéri tanácskozásáról. 
Ezt a felismerést azóta nyilatkozatok sora támasztja alá.

38
  Theológiai Szemle, 1962. 11-12. 348. old. Kádár Imre: Fordulat Vatikánban?

39
  Lelkipásztor 1968. ápr.
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„Valami prófétikus van a mi időnkben”

Ezeket a szavakat Giovanni Battista Montini, Milánó egy-
kori bíborosa, a későbbi VI. Pál pápa mondta. 40 Nem tud-
hatjuk, milyen látás adta ajkára e szavakat, de a kijelenés 
óta felgyorsultak a próféciai töltetű események.

A legutóbbi (1968) eseményeket – az USA-val, majd a ke-
let-európai országokkal és a Szovjetunióval való diplomá-
ciai felvétel tervét is – vizsgálva mondhatjuk, hogy Vatikán 
nem fog szűkölködni a világot ámulatba ejtő megnyilatko-
zásokkal (Jel 13:3-4). Éppen új kapcsolatai által is minden,, 
amit Róma tesz, csak eszköz, céljainak eléréséhez. És most, 
amikor vizsgáljuk céljait, és céljai elérése érdekében alkal-
mazott módszereit, akkor távolabbi síkból tekintsük át is-
mét azt, ami itt történik, és húzzuk meg annak a próféciai és 
üdvtörténeti ívnek a rövid vázát, amelynek megvalósulása 
– az első pillértől kezdve az utolsóig – nem volt mentes a 
fenti szándékoktól.

40
  Adventecho, 1965. márc. B. B. Beach, Rom ebnet den Weg für die Wiedervereinigung
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Testvéri dialógus vagy a „nagy küzdelem” új 
formája?

Tanulmányunk tárgya, amely Krisztus és Sátán közötti 
küzdelem történetének egy-egy kis szakasza, jelentős helyet 
foglal el az adventista tanításban. Ez a tanítás nemcsak egy, 
a mennyben lefektetett üdvtervről beszél, hanem a menny-
ben kezdődött nagy küzdelemről is, melynek színtere az em-
ber bukása után a föld lett. Lucifer terve ettől kezdve az volt, 
hogy földünket a világegyetem egy olyan fix pontjává tegye, 
ahol a mennyből való kiűzetéséért elégtételt vehet magá-
nak azáltal, hogy az embert is szolgálatába állítja. Tervének 
megvalósítását keresztezte a „megváltás terve”. 

A küzdelem mindig ott volt a leghevesebb, ahol a megvál-
tási terv vonala húzódott. (Az első gyilkosság – Izrael Egyip-
tomban – Mózes élete veszélyben. 

Ugyanez ismétlődik Jézus születésekor a betlehemi gyer-
mekgyilkossággal, majd folytatódik a keresztény egyház 
megsemmisítésére irányuló gyilkossági hullámokkal. Ke-
resztényüldözések, inkvizíció stb. Jel 12:4-5.17.)

A kereszténység első századaiban a sokisten-hívő, de po-
gány Róma, a Középkor idején pedig a vallási Róma, a pápa-
ság tűzi ki célul a hitéhez hűséges „maradék” kiirtását. Már-
már úgy látszik, sikerül a gonosz terve (Jel 12. fejezet). Isten 
azonban a történelem által közbelép. 1798-ban a pápai ha-
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talmat ért „halálos seb” elveszi az üldöző erejét. A megváltá-
si terv, a második advent hirdetésével új szakaszába lép.

A „halálos sebbel” való megsebesítésig is megvolt Rómá-
nak a maga „ökumenikus” terve. Ennek az egyesítésnek 
– az egy akol létrehozásának – „módszere” a középkorban a 
„maradék” kiirtása volt. Felgyógyulása után, céljainak meg-
tartásával, de új „ökumenikus” módszereket kidolgozva in-
dul el a róla szóló prófécia betöltése felé.
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Zárszó

A fenti anyag előadásként 40 évvel ezelőtt hangzott el. Ha 
nem volnának jelezve az időpontok, egy-egy esemény leírá-
sánál felkapnánk a fejünket, annyira időszerűnek tűnnek 
még ma is. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy miként figyel-
jünk a próféciákra. Ha 1965-ben, a Pápának az ENSZ-ben 
elmondott beszéde után valaki azt prédikálta volna a gyüle-
kezetben, hogy kedves testvéreim, 40 év múlva visszatérünk 
erre a beszédre, a gyülekezet azt mondta volna, hogy ez az 
ember nem adventista. De milyen gyorsan elszaladt ez a 40 
év! És ezek az akkori prófétikus események még ma is ott 
vannak a helyükön, mint egy hatalmas puzzle kép, és ma 
már tökéletesebbnek tűnnek. A végső kép egyre tökélete-
sebb. És ma már látjuk azokat a részleteket is, amelyek 40 
évvel ezelőtt nem hiányoztak számunkra. 

Mintegy 40 évvel ezelőtt voltam Wittenbergben, és meg-
tekintettem a Schlosskirchét, amelynek kapujára Luther 
kiszögezte híres 95 tételét. A 88 méteres, henger alakú to-
rony felső kupolája alatt egy körfelirat van, amely gyűrűként 
veszi körül a tornyot. A fehér alapú, fekete betűs felirat szö-
vege a híres lutheri hitvallás: Eine feste Burg ist Unser Gott 
– Erős vár a mi Istenünk. Az alap és az írás is kb 1x1 cm-es 
mozaiklapocskákból van kirakva. Amikor ott voltam, előző 
éjszaka viharral kísért zápor eső esett. Meglepődve vettem 
észre, hogy a torony körül a földön ilyen fekete és fejér mo-
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zaiklapocskák voltak a földön. Egy marokra valót szedtem 
belőlük. Szabad szemmel azonban hiába néztem a 80 m ma-
gasan húzódó feliratot, nem tudtam felfedezni egyetlen hi-
ányzó lapocska helyét sem. Nem tudom, mennyivel azelőtt 
kezdődött és tart-e még az amortizáció. Észre vehető-e már 
a hiányzó helyek?

Így vagyunk a próféciák végső képcsoportjának látványá-
val is. Egyre kevesebb mozaiklap hiányzik már és mi egyre 
inkább befejezettnek látjuk a képet. Az Úr azonban nem vé-
gez hiányos munkát. Mindennek a helyére kell kerülni! 

Még visszatartja a „szeleket”, hogy az elpecsételés befeje-
ződhessen. „Megállítja a napot” Gibeon völgyében. A népek 
haragszanak, a tenger és a hab zúg. Isten angyalai végzik a 
munkát. És mi?

Reméljük, ez a tanulmány segít abban, hogy a jelen ese-
ményeinek további tanulmányozása és megértése által 
kiegyensúlyozottabb legyen krisztusvárásunk és prófécia 
szemléletünk.

 




