
HANSKÜNG 

Credo 
Az Apostoli Hitvallás kortársaknak szóló magyarázata 

Bevezetés 
Az Apostoli Hitvallás minden vasárnap elhangzik istentiszteleteinken és megszám
lálhatatlan alkalommal a Föld kereszténységének ajkáról. Rövid elnevezése: Credo, 
hiszek. „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában..." Korunk emberének ez az ősi 
hitvallás nem egy ponton idegen, sőt kérdőjelet vagy ellentmondást kiváltó szöveg. 

H. Küng 1928-ban született a svájci Sursee-ben, a tübingeni egyetemen az öku
menikus teológia professzora és az ökumenikus kutatóintézet vezetője. Katolikus 
pap, ám személye a Vatikán előtt problematikus. Műveivel jelentós szolgálatot végez 
az egyetemes egyház, így a protestantizmus felé is. Ezt a könyvét hosszú évek 
előkészülete után írta. Megpróbálja a kortárs értelmiségieknek magyarázni a rég
múlt időkben született hitvallást. Credója segít a keresztény egyházaknak a mai 
értelmezésben, és indítást ad a világ vallásai közötti párbeszédhez. Szól a hívőkhöz, 
a nem hívőkhöz és a másként hiVőkhöz. Mondanivalójával a magukat vallásosnak 
tartó, de nem hívő, és a keresztény, de nem egyházias emberhez is fordul. 

A könyv első kiadása 1992-ben jelent meg. Ötödik kiadását tartjuk kezünkben, 
mely 61-80000 példányban jelent meg 1995 februárjában. A fordítás magyarul, a 
tervek szerint, 1997 tavaszán jelenik meg. I t t az első fejezet 1-3. pontját hozzuk 
ismertetésül. 

„A végéhez jutó 20. század kortársaként, a kereszténységet és az egyházat ért 
minden kritika ellenére is mondhatjuk: Credo, hiszek." 

Tekus Ottó, Veöreös Imre 

Isten az atya: Istenkép és a Világ teremtése 
Hat világos tagozódású fejezetben szeretném megkísérelni annak bemutatását, ho
gyan lehet a hagyományos hitvallás tizenkét hit-cikkét megérteni. Azt a hitvallást, 
amely ugyan kétségtelenül nem az apostoloktól származik, amelyet azonban az 
apostoli üzenet ihletett. Először Kr. u. 400 táján bukkan fel az „apostoli hitvallás" 
elnevezés és az apostoli eredet elbeszélése. Szövege csak az 5. század folyamán válik 
teljessé, és csupán a 10. században vezette be a később „Nagy" melléknevet kapott 
Ottó császár Rómában a Niceno-Constantinopolitanum elnevezésű hitvallás helyett 
keresztelési hitvallásnak. A katolikus egyházban ugyanúgy, mint a reformáció egy
házaiban, mindmáig meg tudta tartani a helyét, mint a keresztény hitnek az apostoli 
igehirdetés alapján való egyszerű elbeszélő összefoglalása. Ebből adódik fontos öku-



menikus szerepe is. És mégis minden kortársunkból azonnal kiszakad a kérdés: 
Hihető mindez? 

Hihető mindez? 
Közvetlenül és személyesen hangzik a régi keresztelési kérdés: „Hiszel Istenben, a 
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében?" A Hitvallásnak már ez 
az első mondata is túl sok „hinnivalót" kíván az embertől. „Isten" - „Atya" - „Minden
ható" - „Teremtő" - „menny és föld". Ezekkel a szavakkal kapcsolatban már semmi 
sem magától értetődő. Mindegyiknek szüksége van korunkban érthető magyarázatra. 
Az ember bizonyára nem csupán fogalmakból és eszmékből él, hanem minden olyan  
képből, ami fiatalságától kezdve mélyen beleivódott. És az ember hitét sem csak 
mondatok, dogmák és érvek éltetik, hanem minden olyan nagy kép, amely hitigaz 
ságként vésődött bele, és ami nem csak az intellektust és az értelmes kri t ikai 
párbeszédet, hanem az ember képzelőerejét és érzelmeit is meg tudja mozgatni. A hit 
csak egyik fele lenne a dolognak, ha az észt és értelmet szólítaná meg csupán és nem 
az egész embert szívével együtt. 

Az Isten, a teremtő Isten szó hallatán is sok kortársunknak nem annyira a 
fogalom, vagy egy meghatározás jut eszébe, mint inkább egy kép, egy nagy klasszikus 
kép Istenről és a világról, Istenről és az emberről. Talán azok a freskók, amelyeket 
az alig harmincöt éves Michelangelo Buonarotti, aki addig jószerint csak szob
rászként és építészként dolgozott, I I . Gyula pápa megbízásából festett az 1508-12. 
években a pápai palota kápolnájának óriási mennyezetén. Összehasonlíthatatlan 
képek ezek. Nemcsak hallatlanul gazdag művészi koncepciójuk, a mindent hordozó 
álarchitektúra, a merész perspektíva, az alakok monumentalitása, és a most újra 
restaurált fénylő színek miatt. Teológiai tartalmuk miatt is egyedülállóak, maga 
Michelangelo akarta a pápa kívánsága helyett - apostolok magas trónusokon, festett 
geometriai falmezőkben - a teremtés történetét és az emberiség őstörténetét ábrá
zolni. 

Hallatlan dolog történt. A korábbi keresztény festők megelégedtek azzal, hogy 
Istent jelekkel és jelékpekkel ábrázolják, Michelangelo pedig - amit ő előtte senki 
sem mert - szemléletesen megfestette a teremtés folyamatát és az eseményeket 
közvetlenül az első teremtési naptól: 

Az Atyaisten lebeg az üres térben és karjának hatalmas mozdulatával elválasztja 
a világosságot a sötétségtől. 

Aztán a második óriási freskón Isten viharzik be mint Teremtő, napot és holdat 
teremt egy szempillantás alatt, úgy hogy még ugyanazon a képen hátát látjuk, amint 
elszáll. 

A továbbiakban - a negyedik, középső képen a szárazföld és a víz elválasztása után 
(Michelangelói élete végéig nem érdekelték a növények és állatok) - az Atyaisten száll 
a képre, angyalsereg közepette magával hozva a szeretetre méltó serdületlen alakú 

_Évát. Isten jobb mutatóujj áról az élet szikrája pattan át Adám erőtlenül feléje nyújtott 
kezére. 

Nem csak addig, hanem azóta sem mert senki sm ilyen képeket festeni. Felülmúl
hatatlanok maradtak. És mégis azonnal kitörnek a kérdések a szkeptikus kortársból: 
„Ezen a módon kell ezt hinnünk? Mindenekelőtt a legendás bibliai elbeszélést a 
hatnapos teremtésről, egy Istenről, aki odafenn van a magasságban, aki emberfeletti, 



tetőtől- talpig férfi alakú és ehhez még mindenható. Nem azt igényli tőlünk a 
hitvallás, hogy feladjuk kritikai gondolkodásunkat a templomba lépéskor." 

Elismerem: Már nem Michelangelo korában élünk, aki egyébként későbbi éveiben 
mindenki másnál inkább relativizálta a művészetet a vallással szemben. Nem is 
Luther és Melanchton korában élünk, akiknek akkoriban kezükben volt Kopernikusz 
katolikus kanonok valóban forradalmi könyve a heliocentrikus világképről és azt - a 
Bibliával szemben világos ellentmondása miatt - elvetették1. Mindenesetre nem 
indítottak Kopernikusz ellen pert, amint azt később a pápák tették Galileivel szem
ben. Kereken 400 évvel Kopernikusz, 300 évvel Galilei, 200 évvel Kant és 100 évvel 
Darwin után (egy tanulásra képtelen római „tanítói hivatal" egyelőre elítélte őket) 
tudatában vagyok annak, hogy az Apostoli Hitvallásnak betű szerint niinden szavát, 
le kell fordítani a Kopernikusz, Kant, Darwin és Einstein utáni világnak. A döntő 
korszakváltások után - amilyen a kora középkor, reformáció, felvilágosodás - a 
korábbi nemzedékeknek is mindig újra kellett megérteniük ugyanezt a hitvallást. És 
sajnos: Ennek a Credonak az évszázadok során - a „hiszek" és „Isten" szón kezdve -
minden szavát félre is értették, visszaéltek vele és meggyalázták. 

Akkor hát ezért eldobjuk a hitvallásnak ezeket a szavait? A történelem szemét
dombjára velük? Nem! Minden ízében teológiai alapokra kell helyeznünk és teljes 
egészükben komolyan kell vennünk a kortásak szkeptikus kérdéseit. Mert a hitvallás 
túlságosan is magától értetődően feltételezi, amit újkori feltételek mellett bizonyítani 
kellene, hogy van egy transzcendens valóság, hogy Isten létezik. De bizonyítani? A 
„hinni" azt jelenti, mint bizonyítani? 

Mit jelent „hinni"? 
Elismerem: A hittel kapcsolatos kijelentéseknek nincs matematikai vagy fizikai 
törvény jellegük. Tartalmukat nem lehet úgy, mint a matematikában, sem úgy, mint 
a fizikában közvetlen evidenciával, vagy kísérleti úton szemléltetni. Isten azonban 
nem is volna igazán Isten, ha látható, megfogható, tapasztalatilag megállapítható, 
ha kísérletileg ellenőrizhető vagy matematikai-logikai úton levezethető volna. Joggal 
mondta egyszer Dietrich Bonhoeffer evangélikus teológus, németországi ellenálló: 
„Isten aki van, az nincs". Mert Isten - az alapok mélyéig ásva és legvégsőképpen értve 
- sohasem lehet egyszerűen egy objektum, egy tárgy, ha az, akkor nem Isten. Akkor 
emberek bálványa volna az Isten. Akkor Isten csak egy lenne a létezők között, akivel 
az ember rendelkezhet, még akkor is, ha ez csupán ismeretelméleti kérdés. 

Isten meghatározás szerint definiálhatatlan, megmérhetetlen, megfoghatatlan, ő  
a végtelen valóság. Valóban, ő nem a mi sokdimenziós valóságunknak egy további 
dimenziója, ő a végtelen dimenzió^ aki rejtve jelen van minden hétköznapi számítá
sunkban - kivéve persze a differenciál- és integrálszámítást, amely tudvalevőleg a 
magasabb matematikához tartozik. 

A végtelen nemcsak matematika, hanem valóságos dimenzió. A megfoghatatlan
nak és felfoghatatlannak ezt a birodalmát, Istennek ezt a láthatat lan és felmérhetet
len valóságát észokokkal nem lehet bizonyítani, bár mindig újra megkísérelték 
teológusok, néha természettudósok is - ellentétben a héber Bibliával, ellentétben az 
újszövetséggel, és ellentétben a Koránnal, amelyekben Isten létét sehol sem bizo
nyítják érvekkel. Bölcseleti szempontból Immanuel Kantnak van igaza: _01yan 
messzire a mi tiszta, teoretikus értelmünk nem ér el. Térhez és időhöz kötötten nem 
tudja bizonyítani, hogy mi van a tér és idő határolta megtapasztalásunk látóhatára 
mögött: sem azt, hogy az Isten létezik, de azt sem tudja bizonyítani, hogy Isten nem 



létezik, ám ezt az ateisták legtöbbször nem veszik figyelembe. Az Isten nemlétével 
kapcsolatban sem szolgáltatott még senki soha meggyőző érvet. Nemcsak Isten 
létezését, a nemlétezését sem lehet bizonyítani. 

Ezért érvényes az, hogy senki sem kényszerül tisztán gondolati-bölcseleti alapon 
Isten létezésének feltételezésére. Aki egy tapasztalaton túli valóságos, „Isten" létezé
sét akarja feltételezni, annak nincs más lehetősége, mint vele egészen gyakorlati 
módon kapcsolatba kerülni. Isten létezése Kant számára iŝ  a gyakorlati ész posztu- 
látuma. Szívesebben beszélnék a kapcsolatot kereső teljes emberről, az emberről, 
akinek esze van (Descartes!) és szíve van (Pascal!). Pontosabban: ez az értelmes 
bizalom aktusa, amelynek nincsenek feltétlen biztosítékai, de alapos okai vannak. 
Ugyanígy van azzal az emberrel is, aki sok tétovázás után szerelmi viszonyt kezd egy 
másik emberrel, gondosan megvizsgálva bizalmának nincsenek ugyan feltétlen biz
tosítékai, ám ha csak nem egy fatális „vak szereimről" van szó, alapos okai vannak. 
Mindenesetre a vak hitnek is lehetnek olyan borzasztó következményei, mint a vak  
szerelemnek. 

Ennyiben tehát az ember istenhite nem ésszerű bizonyítás, nem megokolhatatlan 
érzelem és nem az akarat elhatározó döntése, hanem megalapozott és ebben a 
felfogásban értelmes bizalom. Ezt az értelmes bizalmat, amely gondolkodást, kérde
zést és kételyt is magába foglal. Ugyanakkor van helye benne az értelemnek, az 
akaratnak és az érzelemnek is: ezt nevezik bibliai értelemben Jhitnek". Tehát nem 
egyes mondatok puszta igaznak tartása, hanem az ember teljes odaadása, éspedig 
nem elsősorban bizonyos „szövegek" előtt, hanem az élő Isten valóságának. Ahogyan 
már a latin egyház nagy tanítója hippói Augusztinus különbséget tett: nem csak 
„valamit hinni" (eredére aliquid), nem is „valaminek hinni" (eredére alicui), hanem 
„valakiben hinni" (eredére in aliquem). Ezt jelenti az ősi „credo" szó: „hiszek" - Nem 
a Bibliában (a protestáns biblicizmus ellen szólok), hanem abban, akiről a Biblia 
bizonyságot tesz, - nem a hagyományban (a keleti-ortodox tradícionalizmus ellen 
szólok), hanem abban, akit a hagyomány nekünk továbbad, - nem az egyházban 
(római katolikus tekintélyuralom ellen szólok), hanem abban, akiről az egyház 
prédikál, - tehát: „Credo in Deum", hiszek Istenben! - és ez a mi ökumenikus 
hitvallásunk! 

A hitvallás sem azonos magával a hittel, csak kifejezése, megfogalmazása, értel-
mes tagolása a hitnek. Ezért beszélünk a hit „arciculusairól", hitcikkekról. A kortárs 
mégis megkérdezi: „Nem forgatja vissza a felvilágosodást az, aki ma még az Istenben 
hisz? Nem esik vissza akarva-akaratlan a középkorba, de legalább is a reformáció 
korába? Nem merül feledésbe, sőt nem szorul-e k i így a modern ember egész vallás
kritikája?" 

Érvényes még a modern valláskritika? 
Nem, a vallás kritikáját nem felejtettem el. Éveken át szenvedélyesen és valójában 
rokonszenvvel tanulmányoztam ennek a műfajnak a nagyjait, Feuerbachtól kezdve 
Marxon át Nietzschéig és Freudig. Ahhoz túlontúl sok mindenben igazuk volt és van. 
hogy ma már (vagy ma újra) büntetlenül el lehetne hanyagolni őket. Ha néhány 
kegyes >ívő" személyiségét elemezzük - és ehhez nem kell a kereszténység talaján 
maradnunk - akkor Ludwig Feuerbachhai együtt mi sem vitathatjuk: az istenhit 
elidegenítheti az embert önmagától és meggörnyesztheti, mivel az ember saját 
bensőjének kincseivel istent halmozta el. Túl kevéssé emberiek, túl kevéssé emberek 
ezek az istenhívők ahhoz, hogy az istenteleneket istenhitükkel megfertőzhessék! Meg 



lehet érteni a republikánus Feuerbachot, hogy az embereket, akik a túlvilág tudósai, 
e világ tanulóivá akarta tenni, a mennyei és földi monarchiák és arisztokráciák vallási 
és politikai komornyikjait pedig szabad, öntudatos polgárokká. 

Feuerbach óta mindenesetre még két dolgot tanultunk: 
1. Feuerbach mindig csak hangoztatta, de sohasem bizonyította, hogy Isten csak az 
ember túlvilágba kivetített, feltételezett képe, amely mögött a valóságban nincs 
semmi. Ma számlálhatatlanul sok olyan ember van, aki szabad, öntudatos polgára a 
földnek, éppen azért, mert hisz Istenben mint szabadsága és nagykorúsága alapjában 
és kezességében. 
2. Az istentelen humanizmusnak is túl gyakran voltak nem humánus kísérő'jelensé : 

gei, és a mi évszázadunk borzalmas tapasztalataiban az istenit nélkülöző' humani
tásnak a bestialitásba torkolló útja - két világháború, Gulag, holocaust, atombomba 
- gyakran nagyon rövidnek bizonyult. 

De újra kérdezzük: a szabad, öntudatos istenfélő' emberekre vonatkozó kijelentés 
legjobb esetben a nyugati jóléti társadalmakra vonatkoztatható, a latin-amerikai 
kontinensre azonban alig? Az embertelen körülmények elemzésénél, amelyekben 
nem utolsósorban a vallás és az egyház a vétkes, nem joggal vonták be Karl Marx 
felismeréseit? Marx a menny kritikáját a föld kritikájára akarta átváltani, a vallás 
kritikáját a jog kritikájára, a teológia kritikáját a politika kritikájára. Aki ismeri a 
gyakran embertelen körülményeket Latin-Amerikában, alig vitathatja, hogy a ke
resztények uralkodó Istene gyakran az uralmon levők Istene volt: vigasztalás a 
túlvilággal, a tudat eltorzítása, a láncok virággal való díszítése ahelyett, hogy össze
törnék őket. 

Időközben mindenesetre az eddig hajlíthatatlanok számára is megcáfolhatatlanul 
bebizonyosodott, hogy a marxi megoldások - a magántulajdon megszüntetése, az ipar, 
mezőgazdaság, nevelés és kultúra szocializálása - minden helytálló elemzés szerint 
ariépek példátlan kizsákmányolásához és az erkölcs és a természet szétrombolásához 
vezetett. Ä vallás automatikus elhalása azonban úgy, ahogy azt Marx feltételezte, nem 
következett be. A vallás helyett ugyan egy ideig a forradalom volt a nép ópiuma, - az 
Elbától Vlagyivosztokig, Kubában, Vietnámban, Kambodzsában és Kínában is. De 
most megmutatkozott Kelet-Európától és az NDK-tól Dél-Afrikán át Dél-Amerikáig 
és a Fülöp-szigetekig, hogy a vallás nem csak a szociális nyugtatás és vigasztalás 
eszköze lehet, hanem - ez így volt már az észak-amerikai polgárjogi mozgalomban is 
- a szociális felszabadítás katalizátora, éspedig minden forradalmi erőszak alkalma
zása nélkül, mert az erőszak ördögi körként mindig erőszakot von maga után. 

"Bizonyára" - szól némelyik kortársunk, „az istenhit lehet a külső, szociális 
felszabadítás katalizátora. De mi van a még sürgetőbb belső, lelki felszabadítással: a 
félelemből, a szellemi kiskorúságból és a rabságból?" Elismerem: teljes joggal bírálta 
Sigmund Freud az egyházak kihívó viselkedését és a hatalommal való visszaélésüket, 
bírálta a vallás téves külső formaságait, a valósággal szemben megnyilvánuló vaksá
got, az önámítást. a vallásba menekülés kísérleteit és a szexualitás elnyomását, de 
szemtől-szemben bírálta a hagyományos tekintélyelvű istenképet is. Énnek az isten
képnek ambivalenciája mögött valójában nagyon gyakran az érzékfelettibe, a túlvi-
lágiba vagy a jövőbe előrevetített saját kisgyermekkori apa- és anyakép_válik látha
tóvá. Vallásos családokban a szülők olykor még ma is a büntető Atya-Istennel mint 
nevelő eszközzel élnek vissza a gyermekek fegyelmezésekor. Ez a felnövekvő nemze
dék vallásosságára hosszanható negatív következményekkel jár. Az istenhit ilyen 
módon az infantilis rendszerekhez való visszafordulást jelenti, a gyermeki kívánsá
gok világába való visszafejlődést. 



Időközben természetesen bebizonyosodott, 
hogy nem csak a szexualitást lehet elnyomni, hanem a vallásosságot is^ 
hogy az emberiség legősibb, legerősebb, legsürgetőbb vágyait, amelyek Freud 

szerint a vallás erősségei, jobb lenne nem puszta illúziókká minősíteni, 
hogy az általános tájékozatlanság és sokszor értelemvesztés idején_ éppen a yállás 

az, amely nemcsak az élet és halál végleges értelméhez segíthet eh hanem a fenntar
tás nélküli erkölcsi mértékekhez és lelki otthonhoz is. 

így lehet tehát az istenhitnek nem utolsósorban lelki területen elnyomó helyett 
' felszabadító, károsító helyett gyógyító, labilizáló helyett igazi stabilizáló funkciója. 

Ezzel világossá válhatott: aki ma hisz Istenben - aki elsősorban általános körülí
rással mint érzékfeletti és bennerejlő, mindent átfogó, mindent átható, legvalósabb 
valóság az emberben és a világban - annak nem kell sem a középkorba, sem a 
reformáció korába, sem saját gyermekkorába visszafejlődnie, az mindenképpen kor
társ lehet a kortársak között - éppen ma, a posztmodernizmus világkorszakába való 
fájdalmasan lassú átmenetben. 

Összefoglalóan tehát ez a válaszom a modern valláskritkára: Az istenhit bizonyára 
gyakran volt és ma is lehet ellentmondást nem tűrő, zsarnoki és reakciós. Tud 
szorongást, kiforratlanságot, korlátoltságot, türelmetlenséget, igazságtalanságot, 
megtévesztést és szociális önmegtartóztatást kiváltani, sőt éppenséggel erkölcstelen
séget, visszás társadalmi állapotokat és egy nép soraiban vagy népek között háború
kat igazolni és sugalmazni. De: az istenhit éppen az utóbbi évtizedekben újra növekvő 
mértékben bizonyult szabadítónak, a jövő felé tájékozódónak és emberszeretőnek: az 
istenhit az életben való bizalmat, kiforrottságot, nagyvonalúságot, toleranciát, szoli
daritást, alkotó és szociális elkötelezettséget tud terjeszteni, és elő tudja segíteni a 
szellemi megújulást, a társadalmi reformokat és a világbékét. 

„De mit tudnak ehhez hozzátenni a mi keresztény hitvallásaink konkrét kijelen
tései? Az újkori valláskritika fényében hogy kell érteni azt, hogy Isten a menny és 
föld 'Teremtője'? Nincsenek ellentomondásban éppen a modern kozmológia felisme
rései a Teremtőben való hittel?" Sok kortársunk kérdezi ezt. 

Tekus Ottó fordítása 

Evangélikus teológiai jegyzetek 
Az Apostoli Hitvallás eredete az ősgyülekezetbe nyúlik vissza. Eredeti tömör formáját 
Pál apostol közli először, és hangsúlyozza, hogy azt „adta át", amit ő maga is „kapott": 
„tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért... Eltemették és... feltámadt a harmadik 
napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettőnek... megjelent nekem 
is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között... De Isten kegyelméből... többet 
fáradoztam, mint azok mindnyájan..." (lKor 15, 3-10). Krisztus megfeszítése elteme
tése, feltámadása - ezek a hitvallási részletek képezik az őskeresztény hagyományt, 
melyet Pál apostoli tekintélyével tovább adott eredeti leveleiben a saját és későbbi 
nemzedékeknek. Az átadott hitvallásnak további eleme a Szentlélekre vonatkozik: 
„senki sem mondhatja: 'Jézus Úr', csakis a Szentlélek által" (lKor 12,3). Hasonlókép
pen őskeresztény hitvallást tartalmaz a filippibeliekhez írt levél (2,5-11). Folytathat
nánk a sort az Újszövetségből. 

1. Hihető mindez? Luther és Melanchthon kezében volt Kopernikusz forradalmi 
könyve a heliocentrikus világképről, és „ezt a Bibliával szemben világos ellentmon-. 



dása miatt elvetették". Érthető - mondjuk Küngnek - , hiszen mindkét említett 
reformátor gondolkozása a középkori világképhez kapcsolódott. 

2. Mit jelent „hinni"? A hitet mi is bizalomnak nevezzük. A lutheri reformátorok 
központi fogalma a hitről: fiduciaf bizodalom. Ahit tel kapcsolatos ez az egybecsengés 
Küng és köztünk végigvonul az egész könyvön. Az „értelmes" jelző is fontos, mert a 
logikus gondolkozás a teológia velejárója. Legfeljebb annyit tennék hozzá, hogy a 
keresztény ember hite „vak" hit is. Egy hasonlattal: a hit mélységbe ugrás azzal a 
rendíthetetlen bizalommal, hogy nem feneketlen szakadékba zuhanunk, hanem az 
élő Isten kezébe esünk. 

„Hiszek... nem a Bibliában (a protestáns biblicizmus ellen szólok), hanem abban, 
akiről a biblia bizonyságot tesz". Klasszikus megfogalmazás, amit mi evangélikusok is 
vallunk. Persze a lutheránus ortodox teológusokat joggal vádolták azzal, hogy nekik a 
Biblia papíros pápájuk. Ehhez nincs köze a mai evangélikus bibliamagyarázóknak. Az 
ortodox gondolkodásra ma leginkább a fundamentalista bibliamagyarázati mód hasonlít. 

3. Érvényes még a modern valláskritika? „Az istenhit ma is lehet ellentmondást 
nem tűrő, zsarnoki... Tud szorongást... kiváltani". De éppen ellenkezőleg - folytatja 
Küng - újra szabadítónak bizonyult (itt a felszabadítási teológiára céloz) és ember-
szeretőnek. Nálunk is előfordult - fűzöm hozzá - a durva gyermeknevelés vallásos 
apák részéről, de evangélikus hitünk nem a szigorúságot, fenyítést tartja igazi 
nevelóerőnek, hanem a szeretetet. Ingmar Bergman az egyik filmjében olyan luthe
ránus papot ábrázolt, aki ennek éppen ellenkezője; az alakot valószínűleg édesapjáról 
mintázta. Remélhetőleg ez a típus rég kiveszett, nemcsak Svédországból. 

Veöreös Imre 

Pereli Zsuzsa: Himnusz 


