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A TEOLÓGIA HIVATÁSA ÉS FELADATAI

Szerit hitünk határozottan és kifejezetten tanítja és tartja, hogy Is
tent, minden létnek és létezőnek létrehozó okát és végső célját, az emberi
ész természetes világánál a teremtményekből is biztosan meg lehet is
mernünk. "Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és mivolta, a világ
teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető" (Róm. 1, 20). Mégis
úgy tetszett az Ö bölcsességének és jóságának, hogy bizonyos dolgokat,
önmagát és szent akaratának örök elhatározásait az emberiséggel termé
szetfölötti módon közölje (Denzinger 1785). Azért mondja az apostol:
"Többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták út
ján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk" (Zsid. 1, 1).

Isten beírta nevét a teremtményekbe. Nekünk azokból ki lehet és ki
is kell olvasnunk. Isten megLsmerésénekezaz útja a természetes kinyi
latkoztatás. De vannak olyan hitigazságok is, melyeket saját szeUemiké
pességeinkkel nem ismerhetünk fel, ezeket Isten az emberi értelmet meg
haladó, természetfölötti módon bizonyos üdvösségtörténelmi korokban
(kairos) közölte az emberiséggel, Gyökere visszanyúlik a bűnbeesett em
berhez az ősevangéliumig, befejeződik és beteljesül a második Adámban :
Krisztusban, Kettős értelemben: a kinyilatkoztatás Krísztus mennybeme
netelével lezárult, utána már csak magánkinyilatkoztatásról lehet beszél
ni. Krísztusban viszont. a legtökéletesebb fokra jutott, Ö általa Isten már
mindent közölt az emberiséggel, ami az örök üdvösség elnyeréséhez szük
séges. Istent tehát kétféle módon ismerhetjük meg: teremtményeiből és
a kinyilatkoztatásból.

A gondolkodó emberi elme állandóan, fáradhatatlanul keresi és ku
tatja a világmindenség létesítő okát. Tudományával mindent meghódít:
behatol a makrokozmosz és míkrokozmosz világába. Mindenütt csodála
tos rendet és törvényszerűséget talál. Fürkészi, hogy mindez honnan van
és miért van? Nem elégszik meg vívmányaival, tovább kísérletezik, ke
res, kutat, tépelődik és mindaddig meg nem nyugszik (Szent Agoston),
míg el nem jut az abszolut lény fogalmához. Ez az abszolut lény a hívő

ember szemleletében maga az Isten. Isten nemcsak egy logikai posztulá
tum, "ens logicum"; nem a filozófusok és földi emberek jóvoltából, ke
gyelméből Isten, hanem saját erejéből, végtelen és örök hatalmánál fogva.
Ö "ens ontologícum". Önmagától való lény, aki volt, aki van és aki lesz.
Ezt legjobban a héber Jahve szó juttatja kifejezésre, valamint a görög'
to Ún és a latin ,ens szavak. Létét nem rajta kívül álló létesítőnek köszöni.
Minden létnek és lénynek ő a létesítő oka (Jel. 1, 4). Eddig a bizonyos
határig minden gondolkodó ember eljuthat, de a "honnan" kérdőjele

előbb-utóbb minden ember előtt felmerül. Az már a hitnek és a kegye
lemnek a dolga, hogy a logikai határmesgyén átlépjünk. a transzcendens
lépést megtegyük. hogy bátran a fizikai világ mögé nézzünk (metafizika)
és azon túl meglássuk az Istent.

Az isteni üdvözítő nem akarta az embert az istenkeresés útján ma
gára hagyni, megalapította az egyházat, hogy az tévedhetetlenül vezessen
bennünket Isten megismerésének útján. Megígérte azt is, hogy egyházát
nem hagyja a maga sorsára, hanem vele lesz a világ végéig (Mt. 28, 20).
De azt is hangsúlyozta, hogy az Ö országa nem erről a világról való (Jn. 18,
36). Az egyház isteni intézmény, a 'Világon élő katolikus hívőknek a
közössége és mint ilyen magánviseli az emberi vonásokat is. Valahányszor
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ezek az emberi vonások láthatóbbak lettek az Egyház történetében,
mindannyiszor vezekelnie kellett miatta (Edz ard Schaper). Az egyház
célja: hogy az emberek megismerjék, szeressek és szelgálják az Istent;
hogy őket az örök üdvösségre vezesse, hogy az élet útján Isten kegyelmei
vel erősítse a szentségek által. Végeredményben osak annyi köze van e
világhoz, amennyiben nélküle nem tudja az örök boldogító utat mutatni
(J. A. Möhler). Az egyház tehát nem impérium, hanem misztérium, nem
földi, hanem lelki hatalom az üdvözítő eszközök birtokában (Leclercq,
Congar, Rahner, Steinbüchel, Schmaus).

Az egyház tanításának a forrása a természetfölötti kinyilatkoztatás,
amelyet a szentírás és szerithagyomány foglalnak magukban. A bennük
levő örök és változhatatlan igazságokat lsten az üdvösségtörténelem kü
lönböző korszakaiban, amikor jónak és szükségesnek látta, közölte az em
beriséggel. Az egyház ezeknek Istentől rendelt őrzője és védelmezője,

-szent kötelessége azokat minden emberi tévedéstől mentesen megőrizni

a világ végezetéig.
Amíg az egyház a hit fényénél és a kegyelem segítségével vezet ben

nünket, addig a teológia az emberi értelemhez szól, a tudás segítségével
irányítja örök hazánk felé vezető utunkat. A teológia arra hivatott, hogy
az Isten megismerésében, szerétetében és szolgálatában értelmi meggyő

-ződést is nyujtsori és könnyebbé tegye az üdvözülés útját. Maga a szó két
görög szógyö'kérből való: Theos és logos (Isten és tan). A .Jogos Theou"
Isten szavát jelenti, de nem a "genitivus subjektivus" birtokviszony gram
matikai értelmében, hanem a "genitivus objektívus" Istenre irányuló
tárgyi vonatkozásában. A teológia nem kinyilatkoztatás, nem az Isten
szavát jelenti, mert akkor Isten lenne a teológus, holott az ember a
teológus (Steinbüchel). A teológia az ember iszava az Istenről, emberi be
széd és írásmód, az embernek Istenre irányuló tudományát jelenti. Isten
sokkal több, mint teológus: lsten a revelátor, a kinyilatkoztató, aki előt

tünk felismerhetetlen igazságokat is közöl az emberrel természetfölötti
kinyilatkoztatásban (ap okalypsis, fainerosis). A teológia az ember fele
lete hitben és tudásban az lsten atyai szavára.

A keresztény teológia a mi megfogalmazásunkban a Jézus Krisztus
ra, az Isten fiára alapozott, az ő személyéhez kötött és a tőle elválasztha
tatlan hittel foglalkozó tudomány. Közelebbi célja Isten országának épí
tése a lelkekben, de nem az impérium, hanem a misztérium értelmében,
a lelkek üdvözítése szolgálatában. Már az Oszövetség teológiájában is ta
lálkozunk ezekkel a gondolatokkal a "melek Jahve" és a "malekut Jahve"
kifejezésekben, melyek a Messíásra és annak országára irányulnak. Való
jában az Oszövetség csak előkészítője volt az Újszövetségnek. Az Ujszö
vetség az Ilsten országáról (basileia) és a lelkekben felépülő égi uralom
ról beszél (basileia tou Theou, tón ouranón). A Messiás országa a lelkek
ben van lsten kegyelmének az erejével (charis, charisma, dikaiosyné).
Isten országa létet, életet, életerőt, igazságot jelent Krisztusban, az em
bert mozgató isteni erőt, amely nemcsak ad az embernek (Jn. 6, 44), ha
nem vonza is az embert (Jn. 6, 65). Ezekkel a gondolatokkal találkozunk
már az evangéliumokban és Szent Pál leveleiben is (Ele os Lk. 1, 58; Gal.
6, 16; Wikenhauser, Baer). A keresztény ember megigazulása az isteni
erőt osztogató lélek (pneuma) által történik. Isten az új lelkületet a ke
resztség szentségében adja: "Hiszen a lélek törvénye, melyet a Krisztus
Jézusban való életad, fölszabadított téged a bűn és halál törvénye alól"
(Róm. 8, 2). A keresztény teológiának a tartalma azonos a szeritpáli
pneuma-teológiával a megváltás egyetemességének értelmében: az Ádám
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-- Krisztus típológiában. Ilyen vonatkozásban beszélünk a teológiában
az isteni ezeretetről is (agapé-teológia). Isten kiönti szerétetét irántunk.
hogy mi azt elfogadjuk, viszonozzuk és az embereknek továbbadjuk. Az
"agapé" vertikális és horizontális irányú: Isten leereszkedik - az ember
felemelkedik; az ember ez itéletre mindenkor készen áll - de nem egye
dül, hanem mínt lsten országának a tagja, a "basileia" tevékeny építője

és résztvevője. Ilyen az ig.azi teológus is. Legyen bár pap vagy világi em
ber, foglalkozzék bármilyen kérdéssel, kell, hogy élő és eleven tagja le
gyen az egyháznak.

Időszerűség és időbeliség

A teológiának nem könnyű a feladata: az önmagától létező, örök,
végtelen, mindenható, megfoghatatlan és kimondhatatlan Istent kell meg
ismertetnie,aki a kinyilatkoztatás ellenére is fátyol alatt marad a véges
emberi elme előtt. Neki kell a hitigazságokat teljes összefüggésükben, a
tudomány szemüvegéri át vizsgálnia és azok ésszerűséget bebizonyítania.
Világosan ki kell mutatnia, hogya hit és a tudományos megismeresek
között nincsenek és nem is lehetnek ellentétek. Isten a hit világában nem
kívánja tőlünk, hogy az értelemmel ellentétben álló dolgokat elhiggyük,
legföljebb annyit, hogy az emberi értelmet meghaladó dolgokban higy
gyünk. A teológiának tárgya, tartalma maga az Isten (obieetum [ornuüe):
a kinyilatkoztatás, Ábrahám, Izsák, Jákob és a,hívő emberek Istene. Űt

megismerni, szeretni, hozzá eljutni nemcsak lehetséges, hanem feltétlen
szükséges is. A teológia a látható világot: a természetet, történelmet, tu
dományt, fejlődést, társadalmi átalakulásokat a hit szemüvegén keresztül
vizsgálja, 'merthogy szeríntünk mindezek Istentől vannak, sa testből és
lélekből álló embert, annak lelkét és meglelkesített testét is Istenhez,a
végső célhoz viszik.

Isten megismerésére nem hajthatja az embert sem a tudásszomj,
sem a kíváncsiság, hanem a hódolatteljes és mélységes tiszteletből fakadó,
behatol6 szándék az üdvösség tartalmába. Odaállok hitben Isten elé, hogy
a tőle kapott kegyelem erejével, gyarló és véges emberi képességemmel
keressem őt, létemnek és üdvösségemnek forrását: "credo, ut intelligam",
Hiszek, hogy értsek! A hit megvilágitja értelmemet. A hit világánál ke
resem és kutatom Istent: "fides quaerens intellectum". A hit is a megér
tésre törekszik.

A teológia egzisztenciális tudomány: Istenre, a létre, a valóságra és
az igazságra irányul (Kierkegaard). Magát az embert, létét, eredetét és
rendeltetését keresi. A teológiában Istenről és emberről, a teremtőről és
értelmes teremtményéről:azemberről van szó, Arról, hogy mit tett Lsten
az emberért a kinyilatkoztatás történetében, üdvözítésünkért és megszen
telésünkért. De amikor hangsúlyozzuk, hogy a teológia egzisztenciális
tudomány, nem szabad elfelejtenünk, hogy benne az ember beszél Isten
ről. Minden idők, korok, területek, népek, fajok, nyelvek és színek embere.
És mint emberi megismerés időhöz, korhoz, emberekhez, kontinensekhez,
népekhez is van kötve. Időszerű és időbeli tudomány (zeitbedingt és zeit
berufen], A fejlődés minden korban más és más problémákat vet föl,
amelyekre a teológiának feleletet kell adnia, amelyeket meg kell oldania.
A hit az örök és változatlan igazságokat foglalja magában, amelyek
idők fölött állnak. Ezek a konzervativ és autoritativ momentumok a
teológiában,

Az időszerű: a teológiának történelmi korokban változó és mulandó
jellegét fejezi ki. Az időbeli: a dinamikus, haladó, az élettel összhangban



vagy ellentétben álló fejlődési momentumot jelenti, az egyes koroknak.
-egyes korok emberének problémáira kielégitő választ adó ,eleven életet.
A teológia az ember folyamatos fáradozása az emberfölötti és örök dolgok
.érdekében, Tehát történelmi korokhoz kötött, az emberi értelemnek elkö
telezett és alávetett az idők sodrában. Persze csak bizonyos értelemben.
A teológiának figyelemmel kell kísérnie minden emberi tudományt: filo
.zófiát, természettudományokat, történelmet, a legújabb tudományos ku
tatásokat, vívmányokat, pszichológiát, szociológiát és minden mást a
."gratia supponit naturam" elve alapján. A kegyelem az emberi termé
szetre épít. Az ember is teremtmény,az Isten képmása és ami őt teremt
ményi mivoltánál fogva megilleti, az is tárgya a teológiának. A teológia
tehát az embert teljes létezésében: az élet természetes síkján és kegyelmi
életében is átöleli. A teológust a világi tudományok is főleg természetfö
.Iöttí szempontból érdeklik, mert végeredményben minden tudományt az
üdvösségtörténelem részének tekint.

Nem egyszer felvetették már a kérdést: nem fenyegeti-e veszély a
hitet a teológusok részéről? Válaszunk erre, hogy a hitet veszély egyál
talán nem fenyegeti, ha a teológus az Egyház szellemében foglalkozik
vizsgálódásainak tárgyával. Nyilvánvaló, hogya teológusok között tá
madhatnak feszültségek és nézeteltérések egyes hittudományi kérdések
.ben. Erre már többször volt példa a történelemben. Az egyház azonban
mindig ügyelt arra, hogy a kinyilatkoztatás értelmi elmélyitése megma
radjon a kinyilatkoztatás keretében és szellemében.

Másik kérdés: szüksége van-e az igazhitű keresztény embernek a
teológiai ismeretekre? Itt az élet már igen sok paradoxont mutat. Tudós
teológusok bizony sokszor megszégyenűlhetnek a buzgó hívek előtt. A
teológiának feltétele mindig a hit. Hit nélkül nincsen teológia, de teológia
nélkül lehetséges a hit. Nem minden hívő ember teológus, de minden
igaz teológus hívő. Az egyszerű hívő talán jobban ki van téve a kételyek
nek és megmerevedésnek, mint a tudományosan felkészült teológus. Per
sze a teológus is tévutakra juthat, ha az örök forrástól és az egyháztól
elszakad. A teológia azonban mindenképpen nagy szelgálatot tehet a hit
nek. Az egyháznak szüksége van a teológiára, éppen a hit tudományos
megalapozása, a hitigazságok tartalmi értékeinek kibányászása és feldol
.gozása, továbbá azok tudományos rendszerezése okából. A teológia már
nagy hasznára volt az egyháznak és az egyes híveknek is, éppen a téve
dések elháritása és a hitigazságok megfogalmazása terén (Schmaus). A
lelkipásztorkodás, igehirdetés és hitoktatás sem nélkülözheti a teológiai
felkészültséget. Amellett a teológiai felfogások, véleménycserék és viták
mindig újabb elmélyüléshez és megújhodáshoz vezethetnek.

Sohasem szabad előitéletekből kiindulnunk. A hit elsősorban és utol
jára is kegyelem (charis), Isten ingyen adott és ingyen kapott ajándéka.
Legbensőbb kapocs Isten és ember között, de csak akkor lesz élet és való
ság, ha az Isten iránt való szeretet fűti és irányítja (fides caritate formata).
Elet az Lstenből és Istennel, a hódolatnak és szeretetnek a megnyilvánu
lása, (Steinbüchel). Együttműködés az Istentől kapott kegyelemmel
(pneuma-teológia, charís és agapé-teológia, mint már említettük), de a
felebarátunk felé irányuló szerétetben (Stelzenberger). Az ember akarata
igennel felel az Isten szavára (Szent Agoston). Szent Tamás szerint "im
perium voluntatis motae per gratiarn", vagyis a kegyelem mozgatja az
ember akaratát. A hit tehát igényt tart az egész emberre: értelem- és
akaratvilágára, sőt magukra az érzékekre is, de hálára is kötelez minket,
mert a hit a legfobb jó számunkra.
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Vizsgáljuk még a dogma kérdését a teológiában. Az egyház dogmái
-nern állnak ellentétben az emberi értelemmel, nem kívánnak tőlünk sem
lehetetlenséget, sem értelmetlenséget. A dogma az egyház tanítói hivata
lának formai döntése bizonyos hitigazságokat illetőleg. Feltétlen hitet kí
ván mindenkitől és mindenkit kivétel nélkül kötelez. Nem elmélet, hanem
az üdvösség tartalmának a formulázása. Az egyház a hívő emberek lát
ható és láthatatlan közössége, akik az Egyház hittudatában és hitközössé
gében élnek. Mindegyik részesedik a hit tartalmában, mélységében és
magasztosságában. A dogma a kinyilatkoztatás és a hívő ember hitbeli
meggyőződése, személyes hite között áll. Nem szubjektív és kollektív él
mény, hanem a szavakba öntött, kinyilatkoztatott igazság. Több mint ei
mélet vagy tan: Istentől az emberrel saját üdvözítése céljából közölt
.mísztérium, Tartalma nem új, gyökere a szeritírásban és a szenthagyo
mányban van, az egyház csak jónak és szükségesnek látta bizonyos ko
rokban fogalmakba önteni azt. Mivel a dogma misztérium, tartalma az

-emberi értelem előtt titok marad egészen az üdvösség elnyeréséig.
De mire valók ezek az emberi megfogalmazások ? Az egyház hitében

rejlő misztériumokat akarják megvílágítani, megmagyarázni, kifejteni,
hogy azoknak tartalma annál inkább biztositva és megőrizve legyen. Mi
vel az egyház a hívő emberek közössége, akik az istenkeresés útján té
vedhetnek, ezért van szükség a dogmakra. A tévedések elhárítása érdeké
ben szükség van ezeknek a hitigazságoknak időbeli és nyelvbeli formu
lázására. A dogmáknak defenzív jellegük van: elhárítani, amí nem igaz,
magukba rejteni, ami igaz. Védőbástyák. védekező falak a tévedések el
len. A teológia feladata itt abban áll, hogy szolgálatot tegyen egyháznak,
híveknek és végül magának Istennek is.

Vigyázat! Nem a teológia és nem is a teológusok az egyház tanító
hivatala. Ök csak a tanítóhivatalt szelgálják a hitigazságok megőrzésében,

megvilágításában, elmélyítésében és hirdetésében. A teológus ember, a
teológia emberi tudomány, a tévedések veszélyének kitett emberi mü.
Egyes teológusok tévedtek, tévedhetnek és tévedni is fognak, az egyház,
sőt maga a benne működő isteni Lélek mégis szívesen veszi a teológusok
szelgálatát. De nem a teológia és nem is a teológusok döntenek a hitigaz
-ságok fölött, hanem a tanítóhivatal. A dogma nem teológia. A keresztény
ember nem a dogma szavaiban hisz, hanem a szavakba foglalt miszté
riumokban.

Együtthaladás a korral

A teológusok tudatában vannak emberi és történelmi elégtelenségűle
nek, de mégis bíznak abban, törekszenek arra, hogy szolgálatot tegyenek
Istennek, Krisztus egyházának, amely Isten titkait őrzi és természetesen
az összes híveknek. A teológia egyben tisztelettel adózik ,az Isten lelké
ből fakadó emberi értelemnek, mely hivén az örök igazságokat kutatja.:
De nemcsak kutatja, hanem azokat hirdeti, tanítja, terjeszti és továbbad
ja, hogy az embereket üdvözítse. Isten felé, a dolgok mélyére néz, azokat
létezésükben vizsgálja, azok létrehozó okát keresi, hogyannál biztosab
ban tudja az embereket Isten felé vezetni. Ilyen értelemben beszélünk
örök és változatlan teológiáról, mert az igazságok örökérvényűek, soha
sem változnak és nem is változhatnak. Viszont a teológiának van egy
dinamikus, változó oldala is, ami az igazságok hirdetésének a módszereit,
a bizonyos korokban újszerűen felvetődő problémákra adott kielégitő vá

]aszait és kielégitő megoldásait illeti.



Maga az Úr Jézus adott erre példát földi életében. Ugyanazokat az
igazságokat hirdette mindig és mindenütt. De máskép beszélt ezekről a
galileai halászoknak és pásztoroknak a Máté evangéliumban (Mt. 5-18.
fejezetek) és másképpen hirdette ezeket a rabbinus teológusoknak Jeru
zsálemben (Jn. 2-10. fejezetekben) mind a négy útja alkalmával. Maguk
az evangéliumok is ezt bizonyítják, mert mindegyjk evangélista az Úr
Jézus életét írja le, csak más szempontból és más célkitűzéssel. Máté be
bizonyítja, hogy Jézus a megígért Messíás, János Jézus istenségéről tesz
tanuságot. Szent Pálnál is ezt látjuk. Másképpen beszélt Ikoniumban,
Lysztrában és Derbében (Ap. Csel. 14), máskép Efezusban, Korintusban és
az athéni aeropáguszon LAp. Csel. 17), pedig ugyanazt a Krisztust hirdet
te. "Azért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott
igéjét nem emberi tanításként fogtátok föl, hanem - mint valóban az 
Isten igéjeként" (lTessz. 2, 13). Ez az időhöz és helyhez kötött teológia,
mely nem megy és nem is mehet az örök igazságok hirdetésének rovására.

A teológia súlyos követelményeket kíván az embertől. Nem könnyű

feladat a kinyilatkoztatott igazságok titkait és végtelenségeit rendezett
és áttekinthető egészbe foglalni. A végtelen, örök, megfoghatatlan Istent
kell a véges értelemhez közelebb hozni, köze1ségét mikroszkóppal, végte
lenségét távcsővel vízsgální. Szent Tamás a "Summa Theologica"-ban
mélységes alázattal és tisztelettel tapogatózik Isten után. Ez nem Isten
végtelenségének a profanizálása, hanem az elme kutatása. Nem merész
ség, hanem alázatos aktus. Érdekes megjegyezni, hogy a XVIII. század
ban az Athos félszigeten élő keleti szerzetesek lerombolták a császár ál
tal épített hittudományi akadémiát, mint a sátánnak egyelőretört várát.
Szerintük a tudomány a hitnek ellensége. A nyugati egyházban erre nincs
példa.

Sajnos, a teológia sokszor másodrangú az életben. Sok pap is végleg
befejezte vizsgálval és az "abszolutoriumot" szóról-szóra végérvényesnek
veszi. Szomorú jelenség, mikor az ember üres papi könyvtárakat lát. Vi
lági katolikusok könyvtárában is ritkán látunk vallásos tartalmú komoly
könyvet. A teológia nem lehet ócska könyv, melyet egyszeruen sutba vá
gunk. Nem herbárium, ahol a növények elszáradnak és tönkremennek,
ahol. már nincs többé élet. Milyen nagy feladatokat ró a jövendő papi
generáció nevelése az elüljárókra és a professzorokra, hogy azok korunk
teológiáját hirdessék és az életre felvértezve legyenek ! A jövő papi nem
zedéknek korunk minden teológiai és filozófiai problémáját kellene is
mernie. A teológiai tanulmányok ideje alatt a modern idők minden lelki,
szellemi, tudományos, szociális, természettudományi, atomfizikai problé
májába be kellene tekintenünk, hogy az élet feladatain urrá tudjunk
lenni. Rövidlátással, szűk látókörrel és téves beállítottsággal nem Lehet az
életbe indulni, mert akkor nem tudunk helytállni. A szellemileg jól fel
vértezett pap nem fél sem a tudományos vívmányoktól, sem a társadalmi

. fejlődéstől, viszont a gyengén felkészült ember visszariad attól is,ami
csak a felszínes szemlelőnek okoz problémát. Sok vádat hallottunk már
a nevelés és tudományos kiképzés hiányosságai ellen. E vádak viszont
azokra vetnek árnyékot, akik fáztak hozzányúlni a fejlődéssel és hala
dással együttjáró változásokhoz.

Teológiai tanulmányainkban bizony sokszor túl nagy gondot fordí
tunk régi problémákra, s nem jut elég időnk a modern kérdések tisztá
zására. Ha tüzetesen átvizsgáljuk tanulmányaink menetét, látjuk, hogy
mennyi a hiányosság abban. Mennyi pótlásra és átalakításra volna szük
ség! A vallástörténelem, a társadalomtudományok, modern bölcseleti
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irányzatok, a természettudományok, atomfizika és energia kérdései nem
részesülnek kellő megvilágításban. Nagyobb teret kellene biztosítanunk
a gyakorlati bibliamagyarázatnak, igehirdetésnek, művészettörténelemnek.
Megismerjük az ókori eretnekségeket: ariánusokat, monofizítákat, ma
nicheusokat, pelagiánusokat, de hogyan tudunk a korunkbeli adventísták,
pünkösdisták. jehovások, metodisták, presbíteríánusok és a többiek el
lenvetéseire és támadásaira feleletet adni, ha nem ismerjük tanaikat ?
Az élettől távol álló teológia nem vonz, az osak elmélet és elvont tudo
mány marad; nem emel, nem viszi előbbre sem Isten, sem a lelkek ügyét.

Oriási haladást látunk a természettudományok, villamosenergia, atom
fizika, régészet, építészet, festészet, szobrászat és a kultúra minden más.
területén. Párhuzamba állítjuk-eazokat a teológiai tudományokkal, össz
hangba tudjuk-e hozni vallásos világnézetünkkel ? Ettől függ sok minden
a jövőben. Hogyan tudunk együtt haladni a korral? Mit mond majd Is
ten annak a hitvédőnek, aki lekésett korától és elmulasztott feleletet ad
ni kortársatnak a vívódásaira ? Az ilyen teológia az élettelen hitnek a
jele - jelenti ki Faber, Pfliegler és sokan mások. A lemaradás Isten ügyé
nek elárulása azok részéről, akiknek azt meg kellene védelmezniök. Hát
ízetlen lett a s6 ? Elaludt a gyertya? Megszűnt a világ világossága lenni
és a sötétben utat mutatni? Nem szabad, hogy a teológia csupán a papok
tudománya legyen, ismernie kell azt minden hívő embernek, mert csak
igy tudunk helyt állni a mai korban és időben. Ismét hangsúlyozzuk,
hogy a teológiának egzisztenciális tudománynak kell lennie, vagyis az
emberi életet teljes egészében és valóságában kell átfognia. különben
nem segíti az embert az istenkeresés útján.

Mínden pap legyen korának és a jövendő időnek az embere. Csak
így tudja hatásosan hirdetni az üdvösség igéit. Képesitve lesz-e erre?
Nagyon fontos és súlyos kérdés a teológiai főiskolák és egyetemek felé.
De súlyos kérdés a hittudományokat előadó professzorok és a kispapokat
nevelő elüljárók felé is. Nem vádol-e majd bennünket az élet és az élet
be állított fiatal pap, ha nincs feikészülve arra, hogy a reábizott nyájnak
vezetője legyen és az emberek kérdéseire kielégitő választ tudjon adni?
Hiszen a papnak meg kell hallania az óra ütését, éberen kell figyelnie,
valahányszor a hit találkozik az élettel, el kell igazodnia az örök igazsá
gok és az életproblémák határkérdéseiben, különben lemarad az élet ro
hanásában és magukra maradnak azok, akiket vezetnie kellene. '

Isten minden teológust egy bizonyos korba állított (kairos) s ennek
majd arról kell számot adnia, hogy ebben az adott korban mit tett és mit
mulasztott el. Lsten ítélőszéke előtt míndannyíunknak arról a korról ken
felelnünk, amelyben éltünk. Más korokról majd mások fognak felelni.
Isten előtt csak akkor állhatunk meg nyugodtan, ha korunk problémáit
igazán felismerjük és helyesen meglátjuk, ha a mi életünkben adódó fe
szültségeket Isten és az emberek megelégedésére feloldjuk. Nagyon vi
gyáznunk kell arra, hogy sem a magunk, sem mások lelkében törés ne le
gyen, hitünk meg ne inogjon, ferdén ne lássunk. A fejlődést a haladá.
ember szemüvegéri kell néznünk, nem szabad attól félnünk. Úgyis bekö
vetkezik, mert ez az élet törvénye. Azt nem tudja még erőszakkal sem
senki feltartani. Az új élet építésében részt kell vennünk, hogy ne nél
külünk, hanem velünk, ne ellenünk, hanem Isten nevében valamennyi
ünk javára épüljön fel. Az élet és az idők titka: hogy az időbeli problé
mák megoldása időtlenül is érvényes legyen. Isten nevében és a hit vi
Iágánál. Nem meddő kritika, hanem az építés jószándékú elősegítése.

Mennyit mulasztottunk ,e téren, mikor görcsösen ragaszkodtunk a mult
hoz, olyan intézményekhez és atavisztikus keretekhez, amelyek már az
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anakronizmus világába valók voltak és régen megérdemelték volna, hogy
újak álljanak a helyükön (Prohászka). Melyik teológus merészkedik ls
ten előtt vallani, hogy ő egy örökérvényű teológiát, szilárd és időtlen

tudományt hirdetett az embereknek (Pflíegler)? Minden időnek, termé
szetesen a mi korunknak is a legszörnyűbb titka, hogy a korok kérdései
és feleletei annyirasajátosak, annyira annak a kornak a termékei, any
nyira annak a kornak a hatása alatt állnak, hogy azokat csak abban az
időben érvényes feleletek útján lehet megoldani, azok csak a kor kérdé
seire adott feleletek útján vezetnek az örök érvényű igazságokhoz.

"Ha a -ti igazságtok nem lesz több . . ."

A történelmet Isten irányítja, az Ű keze vezeti. Megengedi a rosszat,
de rossz is Istent dicsőíti. Jeremiás próféta korában a jeruzsálemi temp
lom és az ószövetségi kultusz megsemmisítése tulajdonképpen Isten aka
ratának végrehajtása a pogány népek részéről. Igy akarja Jahve az új at.
"Kettős bűnt követett el népem: elhagyott engem, az élővizek forrását,
hogy ciszternákat ásson magának, omladozó kutakat, amelyek nem tart
ják a vizet" (Jer. 2, 13). Az első keresztények így fohászkodnak az Isten
hez: "Valóban egybegyűltek e városban szent Fiad Jézus ellen, akit fel
kentél: Heródes és Pontius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy
végrehajtsák,aminek megtörténtét hathatós akaratod elhatározta" (Ap.
Csel. 4, 27-28). Az utolsó vacsorán, miután az áruló Judás eltávozott,
Jézus így szólt: "Most dicsőült meg az Emberfia és benne megdicsőűlt

az Isten" (Jn. 13, 31). Ha a történelem lapjait forgatjuk és a dolgok mé
lyére nézünk, látjuk, hogy bizonyos korokban Isten a bibliai események
hez hasonlóan mással oldatta meg azokat a problémákat, amelyeket el
mulasztottak az ő nevében megoldani. Ha egy kor a maga problémáit
nem tudja megoldani, sőt ha nem is akarja megoldani, akkor nyomorú
ságos helyzet állhat elő. A kor szava Isten szava, az óra követelése ls
ten követelése. iMit is mond az Úr? "Ha a ti igazságtok nem lesz több,
nem előzi meg a farizeusok és írástudók igazságát, nem mentek be a
mennyek országába" (Mt. 5, 20). Micsoda vád és micsoda büntetés! A
történelem erre igen sok példát tud mutatni. Ki ezért a felelős?

Hogyan tanítjuk és hirdetjük mi, a mai kor emberei a mának a
teológiáját? Komoly lelkiismeretbeli kérdés. Oda állhatunk-e födetlen
fővel, mint az evangéliumi szolga, Urunk elé, hogy mi előbb hirdettük az
igazságot, hogy mi megvalósítottuk Krisztus tanítását, az evangéliurnot ?
Volt ereje, hatása a mi tanításunknak? Krisztus messiási küldetésének,
;az Isten országának legnyomósabb kritériuma saját szavai szerint: "A sze
gényeknek az evangélium hirdettetik" (Lk. 7, 23). Avagy hatástalan, te
hetetlen volt és maradt a mi igazságunk? Mi annak az oka, hogy az evan
géliumot ismeri a "keresztény társadalom" és azt nem valósítja meg?
Mindezekre igen nehéz volna feleletet adni. A teológia értelme és lényege
tehát a keresztény élettel egybeforrott egzisztenciális, létezésszerű egység
ben rejlik.

Más tudományokat sokszor megbámulunk. Elragadtatással beszélünk
operákról. lelkesedünk színdarabokért, fáradságot legyőzve beülünk a
filmszínházakba, éjjeleket áldozunk regények és novellák olvasására, ne
héz memorízálásokkal emlékezetünkbe vésünk költeményeket és minden
féle áldozatra képesek vagyunk, hogy műveltségünket gyarapítsuk, de
ugyanakkor gyermekcipőben marad a teológiai tudományunk és vallási
ismeretünk. Ennek a következménye, hogy sokszor ellentmondást látunk
a tudományos és a hitbeli ismereteink között. Pedig nincsen és nem is
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lehet ellentét, hiszen minden lsten tervei szerint van elrendezve a vilá
gon. Mindenbe Isten oltotta bele a törvényszerűséget, Isten adta az éle
tet. A legnagyobb és legmesszebb levő égitestek is a tőle megszabott pá
lyán haladnak, még az atommagban is az isteni akarat uralkodik. Az em
beri elme csak rádöbben arra, amit a legnagyobb tudós, a legokosabb
.mérnök, a legtökéletesebb atomfizikus: az Isten, a saját tervei szerínt
alkotott. Ne féljünk ,azért ,a teológiától, mert a teológia mindennek az al
kotóját keresi és kutatja. Jézus Krisztus pedig ennek a végtelen szellemi
lénynek a földre szállott Fia. A kereszténység lényege az új élet ebben
a Jézus Krisztusban, melyet ő hozott az emberiségnek megtestesülésében.
Nem az emberi természetnek az alkatrésze a kereszténység, hanem a ter
mészetfölötti részvétel az isteni életből.

A kereszténységet Jézus Krisztusból kell megértenünk, aki a világtör
ténelem középpontja. Szigorúan megkövetelte tanítványaitól és megkí
-vánja tőlünk is, hogy higgyünk istenségében és istenfiúságában. Ha ezt
a hitet feladnók, vége lenne a kereszténységnek,csak történelmi tény
maradna csupán. A Krisztustól alapított katolikus egyháznak célja és
feladata tehát nem az evilági kultúrfeladat; miként már mondtuk, nem
impérium, hanem misztérium, az Istenfia emberrélevésének továbbvitele
az üdvösségtörténelem végéig: az "eschaton"-ba. Ezért nincs mit tartania
tőle semmiféle földi hatalomnak. De az egyház is csak emberekre bízott
isteni intézmény, az emberek mélyrepillantása pedig néha elhomályosul
hat. Ennek azután maga az egyház, a kereszténység és a keresztény em
berek vallották kárát, ők vezekeltek meg érte. A teológiának egyik legfon
tosabb feladata, hogy ezt tanítsa: "Az én országom nem erről a világról
való." A keresztény lét gyökerében ujjászűletés Istenből, lényegében ré
szesedés Isten természetéből, rendeltetésében pedig életközösség Istennel
az örökkévalóságban.

Az ittlét és a valóság tényleges hatalom, minden nap új és élő felelet
az idők jeleinek felismerésében (sémeia tón kairóm). Van örök rend és
vannak örök igazságok, de az élet mindig új és befejezetlen, mindig fenn
áll tehát a bukás veszélye, amig az örök élet határát át nem léptük. A
tökéletesség mindig, minden pillanatban új és konkrét visszavonhatatlan
feladat. Csak a kinyilatkoztatás és a megváltás ténye abszolut teljesedés,
-de az egyén megváltása bizonytalan. Tőle függ, hogyan felel meg nyomo
rúságának kérdéseire a világóra minden pillanatában, hiszen sohasem
tudja, mikor jön a halál. A felelet sokféle lehet, ahány pillanat, annyi
mód. A hit és kegyelem útja is annyiféle.

Más az örök vonás, más a teológia és más a lelkipásztori feladat. Az
-első Istenre irányul, a második a hozzá vezető utat világítja, a harmadik
pedig az embereket megszenteli. Az ember mindig a maga nevében és a
maga erejével próbálja elérni azt, amire szüksége van, pedig a mi felfo
gásunk szerint azt csak Isten erejével és kegyelmével valósíthatja meg.
Hitünk szerint minden idő Isten itélete alatt áll, magában foglalja a szel
lemi és fizikai valóságot. Minden kor a létre és a nemlétre van beállítva,
de különösen a mi korunk. Ebben a világban maradtak itt az apostolok
az Úr mennybemenetele után, vállukon a világmisszió döbbentees felada
tával. Ide szólt lelkipásztori küldetésük, ebben alakult ki a szentpáli
teológia, ebben a korban íródott az istensugallta szeritírás és ebben gyö
kerezik a szerithagyomány. Minden pap és keresztény hívő ennek a szem
léletnek az árnyékában él és dolgozik evilági boldogulásán és lelke örök
üdvösségén. De ez minden kornak is keresztmetszete.

Mi most már közelebbről az egyes teológiai szaktárgyak feladata? A
filozófiáé, amely a teológia előkészítő tudománya, hogy a modern fílozó-



fiai áramlatok közepette is egyengesse a hittudományi szakok tudományos
megértésének útját. A dogmatika emelje ki a megváltás egyetemességét
a "Mystici Corporis Christi" enciklika szellemében, az individualista fel
fogás és életszemlélet ellenében. Az erkölcstan neveljen az emberből má
sodik Krisztust a nyolc boldogság, a három teológiai és a négy sarkalatos
erényre építve az emberi életet. A biblia hirdesse Isten végtelen szerete
tét, mellyel elhalmozta Isten az embert az üdvösségtörténelem folyamán.
A történelem mutassa lsten kezét az események irányításában egész tör
ténetünkben, de főleg az embereket üdvözítő egyház életében. A jog le
gyen erő és összetartó kapocs Ádámnak Krisztustól megváltatt unokái
között. A társadalomtudomány mutassa az emberi ellentétek dacára is a
békés és boldog együttélés csodálatos rendjét. A lelkipásztorkodástan is
mertesse az emberek üdvözítésének soha meg nem szűnő művét, az egy
ház szentségeiben és liturgiájában. Legyen az egész teológiai tudomány
a krísztocentrikus istenkeresés útja.

A teológus Istentől kapott tehetségével, szellemi és fizikai képessé
geivel lélekben és igazságban szolgálja az Istent. Összekötő kapocs Isten
és az ember között: istenszolgálatot végez és lelkipásztori munkát gya
korol. Ezt mélységes hódolattal és alázattal teszi. Naponkint, sőt életének
minden pillanatában, az íróasztalnál könyveibe merülve, de magát a lel
kek szolgálatába állítva is találkozik az Istennel. A teológia lelkipásztori
munka, a teológus az igazságot szornjazó lelkeknek a pásztora. De a lel
kipásztora jó Pásztornak a tanítványa is. A lelkipásztorkodás a jó Pász
tornak a teológiája (H. Sehell), az elveszett bárányok keresése. Azért a
tudományokkal foglalkozó teológus tisztelje a lelkipásztort, a lelkipásztor
pedig a teológust. A teológusnak szüksége van a lelkipásztorra, a lelki
pásztornak meg a teológusra. Nincsen lelkipásztori munka teológiai igaz
ságok nélkül. A lelkipásztor továbbadja, amit a teológus tanít. Csak azaz
igazi teológus, aki a hitből és a hitben él, aki sem a hívők közösségí éle
tében, sem saját életében nem felejti el a lelkipásztori munkát. Viszont
az az igazi lelkipásztor, aki lelkipásztori munkája közben sem folyik szét,
nem laposodik el, hanem szabad idejében elmélyül a teológia tanulmá
nyozásában.

------.~..--_._-_._~

ESTI TÁJKÉP

Tihanynak fénylő köves homlokára
aranykoronát fest a téli est,
az alkonyég biborban játszó sárga;
elül a zaj, nincs semmi, semmi nesz.

Vak éjjel surran a tündéri tájra,
vadlibák éke húz a tavon át,
holdfény simul a fázó téli fákra
s fon a fejűkre ezüstkoronát.

Arany, ezüst •.. és fény' ... és csupa álom
köröttem minden. Két karom kitárom
s fáradt szivemet egyre- vaWatom::

mi lesz vele, s veWnk, h'Q; nemsokáTB
páncélt húz a tó öorzcs homlokára,
élünk-e még?.. Hallgat a. Balaton.

Agos:to'n Imre
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