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Amikor Nyíri Tamásról teszek közzé emlékező sorokat, elsősorban

a hazai teológiai munka megújulásáért szolgálatot vállaló szakem
bert tartom szem előtt. Teológiai munkásságát az esztergomi teoló
giai főiskola tanáraként, majd a budapesti teológiai fakultás pro
fesszoraként gyakorolta. Húsz esztendőn át volt kollégám a buda
pesti teológiai fakultáson. Felejthetetlenek maradnak számomra a
szakmai és egyben baráti beszélgetések, melyek során ismeret
anyagban mindig gazdagodtam.

Nyíri Tamás nemcsak hazánkban volt ismert személyiség. Ne
vét - előadásai és írásos munkássága révén - külföldön, első

sorban német nyelvterületen jól ismerték és értékelték. Külföldön
azonban mindig "vendégelőadó" volt, munkáját, szolgálatát itt
hon végezte. Világosan látta: a magyar hívőknek szükségük van
arra, hogy megismerjék, megértsék, milyen kérdések foglalkoztat
ják a II. Vatikáni zsinat óta megújulni törekvő világegyház köz
véleményét. Arra törekedett, hogy világos érveléssel ismertté te
gye és előmozdítsa a zsinat által sürgetett gondolkodásbeli meg
újulást, s ehhez felhasználta a szakirodalmat is. Sajnálatos módon
a magyar egyházban nem mindenki értékelte kellőképpen a tő

lünk nyugatra lévő országok (keletről e vonatkozásban aligha be
szélhetünk!) teológusai és hívői által "szőnyegen tartott", a zsina
ti megújulást szolgáló megnyilatkozások ismertetését. Remélhet
jük, hogy Nyíri Tamás munkásságának eredményeképpen is, egy
re többen tudatára ébrednek: nem szakadhatunk ki, nem különít
hetjük el magunkat a világegyház szellemi áramlataitól. Idővel ta
lán egyre többen elismerik, hogya zsinati tanítást terjesztők, a
teológiai megújulást szolgálók, a tovább építők nem az ördög in
cselkedésének áldozatai, nem ostoba emberek feltűnési vágyának
gyümölcsei (vö. Alszeghy Zoltán: Bevezetés a teológiába, Róma,
1975, 94).

E rövid emlékező írás keretén belül arra nem vállalkozhatom,
hogy Nyíri Tamás teológiai munkásságát részletesen és elemezve
bemutassam. Meggyőződésem, hogy 40-50 év után személyével
mint a huszadik századvég magyar teológiai megújulásának ki
emelkedő munkásával foglalkozik majd a teológiai fakultás
egyik-másik doktori értekezése, talán ilyen címmel: A huszadik
századvég magyar teológiai megújulásának egyik kiemelkedő munkása.
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Amit célul tűztem ki, azt így foglalhatom össze: Nyíri Tamás gon
dolatai a teológiáról, annak egy-két alapkérdéséről és feladatáról.

Nyíri Tamás a közelmúltban egyik 1992-es előadásában kriti
kusan, - negatív tapasztalataira gondolva - szomorkásan álla
pította meg: a hazai egyházi feladatok között egyik legfontosabb kívána
lom a teológia megújulása.

Hagyományőrzés és megújulás a teológiában

A teológusok
felelőssége

Azsinat magyar hatása

Nyíri Tamás több évtizedes teológiai munkássága alatt tisztában
volt a saját és általában a teológusok felelősségével. Előadásaiban és
írásaiban hangoztatta, hogy egyházunkban nem a kritikusan gon
dolkodó értelmiségiek okozzák a legnagyobb gondot, hanem "Isten
egyszerű népe". Azok tudniillik, akiket némely lelkipásztor szerint
távol kell tartani a teológusoktól, mert megzavarhatják őket... Iga
zuk van azonban a tömegtájékoztató eszközök szakembereinek: a
rádió és a televízió korában nincs többé "egyszerű" ember. A mé
dián keresztül ma úgyszólván minden emberközelbe kerül, az
"egyszerű" embereket is elérik az "új idők" új gondolatai. Az em
bereket nem a teológusok rendítik meg, hanem az egyházban de
facto végbemenő. kikerülhetetlen változások. Ha a hívek botrán
koznak, akkor a felelősség - hogy milyen mértékben, nehéz eldön
teni - rendszerint azokra a népszerűsítőki-e hárul, akik - nem
képezvén magukat - nem képesek kifejteni, hogy az új eszmék
hogyan egyeztethetőkössze a régi hittel. De még nagyobb felelős

ség terheli azokat - vallja Nyíri -, akik a zsinatot nem új kezdet
nek, hanem a múlt összegzésének tekintik.

Nemcsak a kritikus teológia kelt nyugtalanságot, hanem a kri
tikai tudat hiánya is. Pontosabban az, hogy a hívőket nem készí
tették fel az egyházban ténylegesen bekövetkezett változásokra,
nem ébresztették fel kellő időben a megértést az egyház belső re
formtörekvései iránt...

Nyíri Tamás jól látta, hogy akinek nem volt módjában követni
a zsinatig az egyetemes teológia fejlődését - ez a hívők zömének
nem állt módjában -, azt a zsinat érthetően megdöbbentette.
Nem az "újító" teológusok megnyilatkozásai, hanem az egyház
egyetemes zsinatának publikált tanítása. Akiknek módjában állt
figyelemmel kísérni ezt a fejlődést, azok igazolva érezhették az
"újszerű" teológiai gondolkodásmódot. Ebből következett a to
vábblépés igénye. A zsinat utáni, az új iránt érzékeny teológusok
és hívek elemükben érezhették magukat, mások zavarba jöttek,
mert nem bírtak megbirkózni saját múltjukkal vagy az előttük ál
ló új feladatokkal.

Mindebből következik - folytatja gondolatmenetét Nyíri -,
hogy a teológus nem zárkózhat el a "rázós" kérdések elől, nem
háríthat át mindent a gyakorlatra. Aki így értelmezné Krisztus ta-
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Régi~j kérdésekre
mai válaszok

nításának kibontását, az teljesen félreérti az Evangélium üzenetét.
Ha a konkrét, kérdező embereket tartjuk szem előtt, rájövünk,
hogy például nem a marxi valláskritikával van a legtöbb gond,
nem is az ideológiai küzdelmekkel, hanem a fő probléma elmara
dottságunk, felkészületlenségünk a hit korszerű hirdetésére. Nem
tudunk megfelelni a hívő ember mai kérdéseire, az élő hit követel
ményeinek.

Nyíri több alkalommal reflektált arra is, hogy az egyetemes és
a hazai egyházban tapasztalható teológiai megtorpanás valószí
nűleg azzal magyarázható, hogy rosszul tettük fel kérdéseinket. A
megszokott kérdésekre kerestünk új válaszokat, holott egészen
más kérdéseket kellett volna feltennünk. Példáiból néhányat emlí
tek.

A hit. A zsinat előtt általában apologetikusan közelítettük meg
a kérdést, minden igyekezetünk a bizonyításra összpontosult.
Gyakran önmagunk meggyőzésének szándékával. A zsinat után
az egykori apologetikus kérdésekre új válaszokat kerestünk. Ki
mutattuk a régi bizonyítékok gyöngéit, újakat viszont nemigen
találtunk. Az új, mondjuk "hermeneutikus" kérdésnek nem arra
kell irányulnia, hogy van-e Isten, hanem arra, ki az Isten? Mit
mond Jézus a valóságról és hogyan válaszol hitünk kérdéseire? Azt
kell "bebizonyítanunk", hogy a felelet nemcsak az értelem dolga,
hanem feltételezi és kihívja az egész embert.

Az egyházi közösség. Egykor azt kérdeztük, hogyan lehetünk jó
katolikusok. A katekizmus válasza: vasárnaponként becsületesen
hallgass misét, bűneidet évenként gyónjad meg, böjti időben me
nyegzőt ne tarts stb. A mostani válasz nem az anyaszentegyház
öt parancsolatát hangsúlyozza, hanem a jó keresztény életet. De
egymagunkban lehetetlen keresztény életet élnünk. Ezért kérdez
zük, keressük, hogy miképpen alakítható ki a valódi keresztény közös
ség, amelyben keresztényként gyökeret verhetünk.

A liturgia. Nem az a lényeg, milyen nyelven végezzük a litur
giát, hanem hogy milyen legyen a céljának megfelelő liturgia a
modem világ megváltozott viszonyai között. Talán e téren ez a
legégetőbb gondunk, és ma még sejtelmünk sincs a megoldásról.

Az aszkézis. A múltban azokat tartották jó keresztényeknek,
akik sok mindenről lemondtak. S az új válasz a régi kérdésre:
"Fölösleges a lemondás, az önmegtagadás: az embemek az a
rendeltetése, hogy kibontakoztassa önmagát." Ez a fajta eg
zisztencializmus azonban nem őszinte. A teljes képhez ugyanis
hozzátartozik mindaz, amit az egzisztencialista filozófusok mon
danak a hiteles emberi életről. És ez nem ösztöneink kiélésében,
hanem önfegyelemben és az embertárs szolgálatában valósul
meg.

Az értelmiség. Korábban az okozott fejtörést, hogy miképpen
tartható kordában ez a kritikusan gondolkodó réteg. Ma már
azonban létkérdés, hogy az értelmiség miképpen teljesítheti sajátos
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A teológia alapkérdései

Ökumenizmus, 11.

Hogyan beszéljünk
Istenről?

feladatát, miképpen fejtheti ki mellőzhetetlen működését az egy
házban.

Nyíri a felhozott számos kérdés után gondolatait így foglalja
össze: A teológiának vannak új kérdései. Ezek hosszan sorolha
tók. De mindezek összefoglalhatók - és éppen ebben rejlik az új
donság - abban a kérdésben: Kicsoda Jézus? Mit jelent számunkra?
- Ne feledjük, a mai ember már nem naiv és még nemjóhisze
mű: lénye egész .szomjúságával vágyódik a Jézussal való találko
zásra, hogy miután megtalálta benne a számára megnyugtató
életmodellt, ráeszméljen arra a jóhiszemúségre, mely nem fojtja el
a kritikát, hanem magasabb szintre emelve beépíti hitébe.

Természetesen az új kérdések, új problémák nem változtatják
meg a teológia alapkérdéseit. Nyíri ezekkel több írásában foglalko
zik.

A teológia Isten üdvösséget közvetítő. történelemben megvaló
suló tetteit gondolja át - elsősorban a Názáreti Jézus életét, taní
tását, halálát és feltámadását. Mai feladatunk, hogy saját történel
mi-társadalmi helyzetünkben reflektáljunk az egyház - Jézustól
útra induló - kétezer éves történetére. Mindarra, ami az idők fo
lyamán csakugyan mértékadó volt, ami valóban meghatározta és
meghatározhatja életét - és ezt megkülönböztessük a történelmi
hordaléktól. Hirdetnünk kell az egyházban, az egyháztörténelem
ben és a mi életünkben továbbélő Jézust. Ugyanakkor nem hagy
hatjuk figyelmen kívül a zsinati megfogalmazást: "a katolikus ta
nításhoz tartozó igazságoknak egymásutánjuk, vagyis rangsoruk
van, mert másképpen kapcsolódnak a keresztény hit alapjaihoz".
Azaz: a részletkérdések és másodlagos igazságok túlhangsúlyozá
sa, bogozása helyett az alapigazságokat kell hirdetnünk. Új erővel

és új nyelven kell hirdetnünk a felfoghatatlan Istent és ittlétét a
Megfeszítettben, azt, hogy lsten Jézus Krisztusban végtelenül
megközelítette az embert. Tudomásul kell vennünk, hogy az em
ber - ember, Isten viszont Isten, azaz felfoghatatlan titok, aki
végtelenül felülmúl mindent, ami rajta kívül van és elgondolható.
S ez nyitja meg az utat az isteni Isten felé.

Ez utóbbi gondolat - nagy tanítómesterét, Rahnert követve 
Nyíri vissza-visszatérő témája. Előadásaiban, írásaiban egyaránt a
hogyan beszéljünk Istenről? kérdést teszi fel. Válasza: úgy, hogy
megváltoztatjuk a megszokott, megmerevedett, sablonos szövege
inket, összefüggéstelen összefüggéseinket. Eredeti módon kell
szólnunk Istenről, ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyék szavun
kat, hogy jelentéshordozó beszédünk legyen. Beszéljünk úgy Is
tenről, ahogyan mi magunk találtunk rá az életünkben. Az em
berek akkor veszik komolyan szavunkat, ha tapasztalás áll azok
mögött. Ha megtapasztaljuk a lét értelmét a halálban, a csődben,

a sikertelenségben és az elbukásban csakúgy, mint az értelem és
a szív csillapíthatatlan szomjúságában, az emberek közti önzetlen
szeretetben. Ez a tapasztalás állít majd válaszút elé: elfogadjuk
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lsten misztériuma

A megtestesült
Istenfia, Jézus

vagy elvetjük létünk így megtapasztalt értelmét? Ha igen, akkor
ennek az értelmességnek az elfogadásában már tudjuk, hogy mit
is kell értenünk ezen a szón: Isten.

Amióta kereszténység van és amíg lesz világunkban, a felfogha
tatlan Isten titkát kell hirdetnünk. Nem feledhetjük, hogy őt csak
megközelíthetjük gondolatainkkal, de nem ragadhatjuk meg soha.
Akkor és addig hiszünk az igaz Istenben, amíg nem feledkezünk
meg arról, hogy 6 felülmúl mindent és mindenkit. Isten nem e
világ alapvető képlete, amivel manipulálhatunk, amelyből felépít
hetjük egzisztenciánkat. És nem is az a végső formula, amely
megszüntethetné létünk összes ellentmondását. Isten szent titok,
de nem a hiány, nem az ideiglenesség, nem a szükség, hanem a
teljes bőség titka. Minden tőle függ, de 6 nem függ semmitől.

Megragadott és magához igazította létünket, mielőtt felfoghattuk
volna. Az első és utolsó kérdés, mert 6 kérdezteti meg velünk
emberlétünk összes kérdését. 6 az, aki először és utoljára szeret,
6 ajkunkon a szeretet íze, szívünkben a szeretet tüze. Kihívó, aki
folyton kicsalogatja az embert végessége börtönéből a fényre, az
életre. önmagában nem tapasztaljuk megJ mindig csak mással
együtt és máson keresztül. Nem nevezhetjük megJ mégis, akara
tunk ellenére is nyugtalanítja szívünket. - A kereszténység erről

az Istenről szól, őt hirdeti, az _igazságnak azzal a ragyogó erejé
vel/ a létnek azzal a legvégső bátorságával, ami annak az Isten
nek az ajándéka bennünk, aki az embemek ígérte el önmagát.

Isten azonban "távol van". így érzi ezt a legtöbb ember. A tör
ténelem tanúsága szerint az emberi szellem egyedül Jézus előtt tudta
összeszedni bátorságát, hogy megvallja benne az Istent és az em
bert - az Istenembert. Jézus híveinek közösségében találta meg az
Isten üdvözítő jóságát és erejét, a szükséges Fényt az élethez. És
mivel így volt - s marad, azért borul térdre a megtestesülés misz
tériuma előtt. Istent nem az elvont eszmék világában, hanem a
barlangistállóban "fedezte fel" - és azóta örömkönnyek között
vallja meg: "Az Ige testté lett és közöttünk lakott" an 1/14).

Istenről sohasem lesz könnyű beszélni, még kevésbé valóban
hinni és remélni benne, igazán szeretni őt. Ki kell tömi gondolko
dási rendszerünkből, mely már a bölcsőtől kísér. De ha igaz,
hogy az emberszív legmélyebb igénye az imádás (Nyíri vélemé
nye szerint ez a vallás alapja!), akkor bátran kell hirdetni a nem
"hézagpótló" Istent és akit hozzánk küldött, Jézus Krisztust.

Az egyház belső megújulása

Azsinati egyház képe Nyírit évtizedeken át "izgatta" az egyházzal kapcsolatos számos teoló
giai probléma és gyakorlati kérdés. 1965 óta tartott előadásaiban, köz
zétett írásaiban tárta hallgatói-olvasói elé az új/ zsinati egyházképet.
Gyakran utalt rá, hogy az egyház - épp mert az időben él - nem
az üdvözültek mennyei gyülekezete, hanem Istennek a történelem,
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Az egyház: intézmény
és közösség

1Kor 10,29

az emberiség szolgálatára meghívott és kiválasztott népe. Mivel a
történelemben él, azért a változás és a folytonos megújulás törvé
nyének van alávetve. A zsinaton - mint ismeretes - az egyház
egyértelmű igent mondott a változásra (a régi elvet ismételve: ecc
lesia semper reformanda). Ezt kell képviselnie minden, Isten útra
küldő akarata szerint úton járó katolikusnak. Az újat ilyen megfon
tolás alapján kell felismerni és Jézus szándéka szerint értelmezni.
Csakis így oldhatók meg keresztény egzisztenciánk belső feszültségei,
melyek a mindenkori mában megélt világi elkötelezettségból és örök
hivatásunkból fakadnak. Az egyház nem ad ugyan kifejezetten mo
dellt, még kevésbé "receptet", hogy miként éljünk a világban, de
felajánlja Jézus sokféleképp hozzánk érkező kegyelmét, hogy mo
dell és receptek nélkül is megálljuk helyünket.

Sajnos, az egyházat intézményei olykor el-elszakítják evangéliu
mi lényegétől. Ez a sajátos "egyházi elidegenedés" útja, mely aka
dálya annak, hogy azonos legyen önmagával. A testvéri közös
ségből így vált az idők során földi birodalom - uralkodókkal és
alattvalókkal, így lett a kereszténység hirdetéséből elvont eszmei
rendszer, amely a keresztény türelemmel és megértéssel szemben
türelmetlenségre hajlik. Az eucharisztikus közösségből, az Úr em
lékezetének ünnepléséből parancs-teljesítőszolgalelkűség, az egy
házi tekintélyből az uralkodás hatalmi eszköze, a keresztények vi
lági küldetéséből a világ megvetése.

A keresztény, az egyház tagja sohasem feledheti, hogy megvál
tott ember, a keresztény közösség a megváltottak testvéri közössége. A
megváltás új teremtés, a megváltott ember új teremtmény. Ha így
állunk a megváltott emberrel, akkor ez fokozottan igaz az egy
házra is. Arra a közösségre, melyben Jézus mindenekelőtt közös
asztala köré gyűjti a benne hívő testvéreket. A szeretet és hűség

közössége ez. Jézus az asztalnál önmagát adja eledelül. Aki az Ö
testéből eszik, valóságos közösséget, egy testet alkot Krisztussal.

A közösségi élet feszültségekkel jár. Ez is hozzátartozik az embe
rekből álló egyház életéhez. Végzetes lenne, ha véleménykülönb
ségek esetén rögtön bűnt vagy gonoszságot emlegetnénk. Senki
sem vonhatja kétségbe a másik hitét, szeretetét, hűségét azért,
mert véleménye eltér az övétől. "Miért vessem alá szabadságomat
egy másik lelkiismeret ítéletének?" Nem a véleménykülönbségek
ellenére, hanem éppen ezekben alakul ki az igazi egység, a való
di, a szeretetben fogant testvéri összetartozás. Az egység köteléke
egyházunkban nem szabvány, hanem a különbözőségeken is fe
lülemelkedni tudó szeretet, amely akkor is elfogadja a másikat,
amikor már alig tudja megérteni.

Hogyan él a magyar papság?

Nyíri Tamás teológiai szemléletének és munkásságának néhány
alapvető gondolatából állítottam össze e reá emlékező írást. Még jó
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néhány témát érinthetnék. De nem szeretném említés nélkül hagyni
egyik "legnagyobb port" felvert írását. Ez is arra utal, hogy ő nem
csak "elméleti" témákkal foglalkozó teológus volt, hanem a híveknek,
elsősorban paptestvéreinek gondjai, problémái is közel álltak a szí
véhez. Ez utóbbinak "kifelé" is érzékelhető megnyilatkozása volt a
TEOLÓGIA folyóirat 1972/3. számában közzétett írása: Hogyan él a
magyar papság? Akkor az írás országos feltűnést keltett, s kiváltotta
az állami vezetés elutasítását. A bíráló válasz az Új Ember hetilap
ban jelent meg Cserháti püspök tollából. Tíz évvel később egy bu
dapesti teológiai tanulmányi napon Nyíri megismételte állításait,
hozzátéve, hogy a problémákat felvető helyzet még mindig nem
változott, sőt romlott. Cserháti püspök jelen volt az előadáson és
- mintegy 120 hallgató előtt kijelentette: "Be kell vallanom, Nyíri
Tamásnak igaza volt és - sajnos - állításai ma is helytállóak."

Egy két "desiderata" az írást összefoglaló befejezésből:

- A zsinati gondolkodás elsajátítása érdekében kívánatos len
ne a püspökök és a teológiai tanárok rendszeres eszmecseréje. A
püspöki tanítóhivatal nem nélkülözheti a teológusok tanítóhivata
lának támogatását, a teológusoké pedig nem szigetelődhet el a
püspökökétől.

- A zsinat többszörösen lelkére köti a püspököknek a papok
teológiai továbbképzését. Az eddigi eredménytelenség következ
tében a továbbképzés új modelljére van szükség.

- A püspökök legfontosabb feladata az egyház egységének
szolgálata. Nem a véleménykülönbségeket elfojtó adminisztratív
intézkedésekkel, hanem a különbözőségeken felülemelkedő, azo
kat magasabb szinten egyesítő, türelmes, őszinte, evangéliumi
szeretettel.

- Eszmék nem zárhatók karanténba. Biztosítani kell a kollégi
ális vezetés lehetőségét, a hívek felelős beleszólásának jogát, a pa
pi szenátusok, lelkipásztori tanácsok stb. demokratikus felállítását
és működését.

- Az ösztönös vezetés korszerűtlen. Az egyházi vezetőknek

is szükségük van a vezetéstudomány társadalmi, pszichológiai
összetevőinek ismeretére.

- Hazánkban nem lesz az egyház Isten "síremléke", ha a so
pánkodás helyett az élő Istent hirdetjük.

Végül Nyíri Tamás egyik elvi megállapítására utalok. A teoló
gia az egyház tanításából indul ki s e tanításhoz tér vissza. Nem
a tanítás elterjesztésére, hanem tudományos átgondolásra hiva
tott. A teológus vizsgálódik, kutat, bírál, egyszóval tudományos
előmunkálatokkal segíti a tanítóhivatalt - tehát a püspök ol
dalán áll. Teológiával azért foglalkozik, mert szereti az embereket
és reméli, hogy teológiai munkája némi fényt visz életükbe. És
azért, mert engedelmeskedik Istennek, aki arra rendelte, hogy rá
találjon, mikőzben utána tapogatózik, hiszen Ö nincsen messze
egyikünktől sem.
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A közeljövőben

várhatóan közöljük
Nyíri Tamás utolsó

németországi
előadásának

szövegét, amelyet
hirtelen halála miatt már

nem tarthatott meg.

Az egyház a 20. század második felében kezdte felismerni,
hogy nem állhat és élhet azon a folyamaton kívül, mely az embe
riség/ a világ életét jelenti. Nem "semlegesítheti" önmagát, nem is
vonulhat "gettóba", ha missziós küldetésének meg akar felelni.
önreflexiót kellett tartania, és ezt a II. Vatikáni zsinaton - nagy
vonásokban - elvégezte. Lényegét tekintve ez volt a zsinat "új
korszakot indító" jelentősége. Akorszakváltó gondolatokat, ihle
tést/ cselekvésre való buzdítást - sajnos - sokan még máig sem
tudták magukévá tenni. Nyíri Tamás azok közé a teológusok kö
zé tartozott, akik vállal ták a zsinat indíttatásai nyomán a munkát,
s nemcsak ismertették, de magukévá is tették a korszaknyitó gon
dolatokat.

Az indíttatások, melyek Nyíri Tamás teológiai írásaiból, előa

dásaiból következnek, sokrétűek. Bármelyik teológiai témájú meg
nyilatkozását olvassuk, a problémákat világosan látó, korunk leg
jobb szakforrásait ismerő, az új kérdésekre új válaszokat kereső, a
zsinati tanítást elmélyítő munkát tartunk a kezünkben. A pályain
duláskor a dogmatika és az alapvető hittudomány kérdéseivel
foglalkozó, később a filozófia és a szociológia felé forduló tudós
élete végéig teológus maradt. Azt is mondhatnám: szenvedélye a
teológia, annak önmagában és másokban való elmélyítése volt.
Gondolkodó és a problémákat élesen látó ember volt, szívügye
volt a gyakorlati egyházi-vallási élet élesztése. Sokak szemében
elismert, sokak számára "kényelmetlen" kolléga, partner maradt
élete végéig.

Nyíri tisztában volt azzal, hogy a teológia fontos, de nem
egyetlen értékmérője, felülvizsgálója az egyházi, a vallási életnek.
Fontos szerepe lehet, ha művelője komolyan vizsgálódik, ha nyi
tott szemmel jár az életben, ha - a zsinat indíttatásai nyomán 
ügyel az "idők jeleire". Szenvedélyét a teológia iránt nem lehet
sem tanítani, sem megtanulni. Vizsgálni kell életművét, olvasni
kell írásait, hogy a tűz - immár az utódok szívében - tovább
lobogjon.
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