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Századunk neves svéd teológusa, Anders Nygren állította magáról, hogy amit 

életében egyszer leírt, azt nem vonta vissza, nem kellett visszavonnia.1 Akár tudósok 

vaskövetkezetességű és világos látása, akár elkötelezett keresztyének töretlen életútja 

van előttünk, a hűség és az igazsághoz való ragaszkodás rendíthetetlensége mindig 

tiszteletet kelt. Anélkül, hogy Nygren vallomásának igazságát és jogosságát 

megkérdőjeleznénk, elmondhatjuk, hogy a változatlanság hangoztatása egy bizonyos 

ponton túl kétségeket ébreszt. Éveken, esetleg évtizedeken át nem változni, ez 

feltételezi, hogy vagy a társadalom nem változik oly számottevő mértékben, hogy azt a 

teológia részéről figyelembe kellene venni, vagy a teológia igazsága annyira örök és 

közérthető, hogy az idők bármely változása ellenére sem szükséges mondanivalóját 

újrafogalmazni.

Nemcsak a korok változásait leíró történeti szemlélet, hanem a szociológia is 

úgy tekint a társadalomra, hogy az nem szilárd és statikus rendek összessége, hanem 

különböző alrendszerek által teljesített különböző funkciók (Talcott Parsons), illetve 

egymástól nagyon elkülönülő és egymástól nem függő alrendszerek párhuzamos 

működése (Niklas Luhmann).2 A társadalmat tehát nem homogén egységként, hanem 

sok különböző változó tarka összjátékaként írják le, amelybe az emberi élet minden 

területe beletartozik.3 Vitatkozni lehet azon, hogy melyek ezek a területek, hogy mi a 

jelentőségük vagy sorrendjük. A vita eredménye azonban nem változtat azon a tényen, 

hogy a szociológia a társadalomnak a tényleges valóságát igyekszik feltárni és ez sok 

változó hatásának kitett realitás. Az újabb és újabb társadalomelméletek a kőkemény és 

változó valóság mérlegén bizonyulnak igaznak, hamisnak, vagy avulnak el. Ugyanígy a 

különböző társadalmi ideálok vagy ideológiák.
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 Edgar ALLMÉN (Linköping) 1999. március 8-án Budapesten a 20. századi svéd teológiáról tartott 
vendégelőadása szerint.
2 ANDORKA Rudolf, Bevezetés a szociológiába, 1997, 75-77.
3 Lásd ANDORKA Rudolf, Bevezetés a szociológiába 1997. tartalomjegyzékét.
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A társadalom változandóságával szemben az ember a biztos és változatlan alapot 

keresi, a filozófiában azt a dolgot vagy elvet, amiből levezethetők a létezők (avrchv), a 

vallásban azt a személyt vagy hatalmat, akinek kezében van és akitől függ minden. A 

teológia ebben az első és egészen általános megközelítésben az a tudomány, amely a 

világról és az emberről abban a tudatban gondolkodik és beszél, hogy ez a gondolkodás 

és beszéd lehetetlen is, de hamis is, ha nem irányul Istenre. Ennek alapján tekintenek 

úgy a teológiára, hogy ott a feltétlenről és az állandóról van szó.

Mégsem lehet társadalmat és teológiát úgy megkülönböztetni és egymással 

szembeállítani, hogy a társadalom örökké változik, míg a teológia állandóan örök. 

Kétségtelenül nagy feladata a szociológiának, hogy a társadalom változásait nyomon 

kövesse. Ezzel a változékonysággal szemben a teológia változatlanságára hivatkozni 

nem lehet. A teológia tárgya – Isten és kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban – örök és 

változatlan, az emberi felfogást, megismerést és kifejezést azonban az emberi 

szubjektum végessége és változása korlátozza és motiválja. A római katolikus egyház 

gondolkodása az isteni kinyilatkoztatás egyre teljesebb megismerését emeli ki, a 

protestáns teológiában nagy hangsúlyt kap az egyes korok eltérő kérdésfelvetése és 

kihívása. S még mindig nem talált kellő figyelemre az a – különösen Luther 

gondolkodását meghatározó – bibliai hagyomány, amely Istenről nem úgy beszél, mint 

mozdulatlan állandóról, mint valami matematikai konstansról, hanem mint a világ 

uráról, aki uralkodik, cselekszik és cselekedeteivel válaszol arra, ami a világban 

történik. A világ és az ember változó valóságát tehát igenis figyelembe veszi: aki szent 

ugyan, de a bűne miatt megszorult embernek Krisztusban elébe megy, – aki ugyan 

kikutathatatlan, törvényében mégis világossá teszi, az ember hol fordul vele szembe, – 

aki ugyan teljesen nem ismerhető meg, mégsem kiszámíthatatlan, hanem hűséges a 

kegyelemben. Minderről a Szentírás igéje és a Krisztus-esemény tanúskodik. Istennek ez 

a testté lett igéje megkerülhetetlen kiindulópontja a keresztyén teológiának. Egyúttal 

ezzel kapcsolatos a teológia és társadalom kölcsönhatásának minden problémája is.4

1. Hogyan szabaduljon a teológia a társadalom fogságából?

4 A két alapvető fogalmat inkább túl tág, mint túl szűk értelmében használom. A teológia „Isten igéjének 
tudománya, Isten igéjének gondolkodó, tudományos, komplex megszólaltatása,” még az egyházi 
igehirdetés és keresztyén életfolytatás értelmében is. A társadalom „az egyházat és a teológiát körülvevő 
profán világ, nemcsak mint állami hatalom, hanem mint közgondolkodás, közvélemény is.” Vö. korábbi, 
hasonló tárgyú tanulmányommal: Egyház, teológia, társadalom. Lelkipásztor (65) 1990/4, 108-110.
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Gondolatmenetünk rendjében, de a történelemben is az első kérdés, hogy a 

teológia sajátos témája sokszor feloldódik, eltűnik a társadalom realitásaiban, és nem 

lehet megkülönböztetni a kettőt. Legalábbis abban az értelemben nem, hogy a teológia 

témája annyira beágyazódik a társadalom valóságába, mindennapjaiba, annyira részévé 

válik és szervesül vele, hogy a társadalom funkciójának vagy egyenesen termékének 

tartják, amelynek célja a megoldhatatlan földi problémák kezelése a földöntúlira, a 

túlvilágira való utalással: valóságos problémák illuzórikus megoldása, teljesülhetetlen 

emberi vágyak teljesülésének üres reménye. Valóban eszköz volt a teológia az 

uralkodók kezében a fennálló állapotok védelmében, de ugyanakkor mégis hatásos 

fegyver is volt azoknak, akik reá hivatkozva változtatni akartak az emberen és a világon.

Szinte minden kor teológiája feladatának tekintette, hogy kiszabadítsa magát 

kora megkötözöttségeiből, amelyekbe így vagy úgy belebonyolódott. Ha fogságnak 

nevezzük ezt a gúzsba kötöttséget, amt Luther az egyház babiloni fogságának nevezett, 

akkor a teológia az egyes korokban a judaista, hellenista, konstantinuszi, platóni, 

arisztotelészi, skolasztikus, fejedelmi, racionalista, nacionalista vagy éppen diktatórikus 

fogságokba került, akár a hatalmasok fondorlatából, akár a teológusok félelméből vagy 

jóhiszeműségéből. A teológia története ezért az Isten igéjével való visszaélések és az ige 

félreértelmezésének története is. Egyúttal azonban a teológia szabadságharcának 

története is.

Ma – nagyon remélem, – társadalmunkban és egyházainkban, s így a teológiában 

is, új kezdetet élünk át. A valóságosan létező szocializmus fogságából való szabadulásra 

gondolok. Talán még mindig olyanok vagyunk, legalábbis az idősebb nemzedékek, mint 

a 126. zsoltárban említett álmodók, akiknek megtelt a szája nevetéssel és örömkiáltás 

van nyelvükön. Vagy mint Platón barlanglakója, aki most jött fel a napfényre, de a 

ragyogó világosság elvakítja. Vége van már a szolgaságnak, amely azt a napi rutint 

követelte meg, hogy bizonyos kifejezéseket ismételgessünk, más gondolatokat viszont 

elhallgassunk. Izgalmas feladat annak kutatása, hogyan is volt és miért éppen úgy, 

hogyan lehetett volna másképpen, s kinek-kinek mi a vétke. Mi az, amihez 

szükségtelenül ragaszkodtunk, és mi az, amit könnyen feladtunk, noha a hit fontos 

része.

Még izgalmasabb, de fontosabb is a mai társadalmi valóság veszélyeit 

észrevenni. Nem működnek már ugyan az egyházak és a lelkészképző intézmények 
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felügyeletével megbízott állami egyházügyi titkárságok, – a teológiai tanulmányokat, 

egyházi kiadványokat vagy rádiós prédikációkat sem a nyilvánosságra kerülés előtt, sem 

pedig utána nem cenzúrázzák, – mégsem vagyunk mentek attól a veszélytől, hogy a 

teológia korunk fogságába essék. Zsarnokok és totalitárius rendszerek után, 

titkosrendőrség és cenzúra után, hivatalos állami ideológia és politikai uniformizálás 

után maradt a színen azért még veszélyes hatalom. Ez erősebb a fentiekben 

említetteknél, mivel azok kívülről hatnak befelé és legtöbbször megelégednek a 

felszínnel. Ez azonban belül működik és vájkál, belül üresít ki, még mielőtt akár az 

érintett személy maga vagy mások a felszínen észrevennék. Arra a veszélyre gondolok, 

hogy még esetleg azok is, akik keresztyén mivoltuk megőrzése érdekében sok mindent 

elszenvedtek és számos próbát kiállottak, gyerekes naivitással most más igába hajtják a 

fejüket és a reájuk bízott drága kincset – képiesen szólva – üveggyöngyökre cserélik.

Ha arról van szó, jogos a panasz, hogy korábban az egyházi nyilatkozatok 

mintegy kötelezőek és előre gyártottak voltak. A múlt e kierőltetett nyilatkozatainak az 

ideje lejárt és a többség nekifeszül a tulajdonképpeni teológiai munkának vagy a 

tulajdonképpeni egyházi szolgálatnak. Nem lenne azonban nagy fáradtságot igénylő 

munka olyan témákat találni, ahol ma a teológia hallgat, s csak azért, mert el akarja 

kerülni a társadalommal vagy a saját egyházával való vitát. Vagy azért, mert a 

problémákat túl kényesnek tekinti, mert a velük való foglalkozás valahol – az elvárható, 

de sokszor mégsem tapasztalható tisztességes és igaz megközelítéssel és keresztyén 

hangon is – kényelmetlen lenne. Ma, amikor már nem azért olvassák a 

pártkongresszusok dokumentumait, hogy a hivatalos irány és az egyháznak 

engedélyezett lehetőségek felől tájékozódjanak, semmivel sem kisebb a társadalmi 

valóság hatása vagy a közvélemény vonzereje.

Más rendszerben élünk már, amelynek szerkezete másképpen működik, de a 

társadalmi valóságnak ma is messze ható mechanizmusa él. A rendszerváltás előtt az 

állam és a párt mintegy magukba sűrítve képviselték az ateizmust és materializmust, s 

ezzel bizonyos értelemben tulajdonképpen el is takarták a társadalom szekularizációját. 

Sokak számára kiábrándító tapasztalat Dél-Kelet-Európában, hogy ma a 

szekularizációnak a korábbinál szinte még hidegebb szele fúj. Azért van ez így, mert a 

szekularizáció már nem ebben a megszemélyesített formában vagy különféle 

megszorításokat erőltetve jelenik meg, hanem mindenütt leplezetlenül érvényesül. A 
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teológiának feladata, hogy a társadalmi valósággal szembenézzen és a keresztyén hit 

ellenségeit ne csak másoknál keresse. Csak örülni lehet annak, hogy ma nincs olyan erős 

és szervezett külső törekvés, amely arra irányulna, hogy a teológiát és az egyházat a 

társadalmi kontextus szócsövévé tegyék. Ezzel azonban még nem hárult el annak a 

veszélye és lehetősége, hogy spontán módon, tudatlanul és anélkül, hogy ezt akarnák, 

ilyen szócsővé váljanak, vagyis olcsó igazolást vagy támogatást nyújtsanak.

Noha csodálatos ajándék, hogy a ránk erőltetett béklyókból szabadulva, sajátos 

feladatainknak nekifeszülhetünk, a teológia mégsem mehet vissza valamilyen tovatűnt 

időbe, hanem a mai társadalmi valósággal kell foglalkoznia. Elsősorban a történeti 

kutatásra áll, hogy nem elég a puszta tények összegyűjtésére és visszaadására 

törekednie, hanem – a későbbi kor kritikáját először eltorlaszolva – törekednie kell az 

adott kor megértésére, s csak azután következhet a későbbi következmények vizsgálata.5 

Értelemszerűen alkalmazandó ez az eljárás a teológia minden ágára.

Ezen a ponton vetődik fel az ún. kontextuális teológiák kérdése. Európában 

ezeken legtöbbször más földrészek teológiai sajátosságait értik úgy, hogy a harmadik 

világban a teológia a mindenkori kontextus (társadalom és kultúra) elemeivel 

színeződik, keveredik és vegyül, míg ezzel szemben Európában – feltételezik 

kimondatlanul is – tiszta teológia munka folyik. A harmadik világ valamely országának 

kontextusával való személyes találkozás egyrészt szemléletesen érzékeltetheti, mennyire 

kikerülhetetlen a kontextus figyelembe vétele az igének a megértetéséhez, másrészt az 

idegen környezetből Európára tekintve felfedheti, milyen elképesztő mértékben vagyunk 

mi magunk is ennek a kontextusnak a fogságában.

A kényes kérdések és kellemetlen igazságok elhallgatásán túl a kontextusnak a 

figyelmen kívül hagyása is a reánk bízott ügy elárulása lehet. A teológiának 

elengedhetetlen feladata, hogy megtalálja az Istenről mint feltétlenről való beszéd 

nyelvét és tartalmát, hogy az egyház ne Jónás módjára a hajó gyomrában keressen 

menedéket a vihar elől, s álmával a fennálló helyzetet igazolja, hanem elmenjen 

Ninivébe.

2. Hogyan ágyazódjék bele a teológia a társadalomba?

5 Bernhard LOHSE, Die Kooperation von Kirche und Staat unter Konstantin. In: Christentum und 
Gesellschaft. 1969. 145.
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A második kérdés vagy probléma – Jónás könyvének képét folytatva, – éppen ez 

a Ninivébe való menetel. Ha az előző esetben a probléma az ige testté létele 

(Fleischwerdung), a második – szokatlanul képzett szóval – az ige „testté tétele” 

(Fleischmachung). Az első probléma az igét a társadalmi valóságban megtalálni, a 

kontextusból meghallani, a gondolatok emberi szövevényéből „kibontani”, az emberiség 

mítoszaitól megszabadítani (mítosztalanítani), önző célok érdekében történő igénybe 

vételétől és alkalmazásától megszabadítani, röviden: mindezekből a romlandó és rontó 

héjakból kifejteni. A második probléma ennek pontosan az ellentéte: Hogyan lehet és 

kell a teológiát a társadalmi valóságban érthetővé tenni? Hogyan kell a változó világban 

az örök Isten igéjét megszólaltatni és abba bele vinni? Hogyan válik ebben a 

kontextusban érthetővé a teológiára bízott textus, amely egészen más, mint az őt 

körülvevő kontextus?

Nem mindenki lát ebben problémát. Széles körben hat az a vélemény, hogy az 

ige csak akkor Isten igéje, ha az idegen ebben a világban és idegen az ember számára. 

Érve ennek a felfogásnak az, hogy az igét nem szabad a világhoz szabni vagy annak 

igénye szerint kezessé tenni. Nem az emberekhez kell igazodni. Dixi et salvavi animam 

meam. Sokan osztják az ellentétes álláspontot, nevezetesen, hogy az igének az emberi 

kultúra részévé kell válnia, a mindenkori kultúrával való teljes azonosulás, a benne való 

feloldódás nélkül.

Amint az igével szembeni értetlenség nem lehet az ige igaz hirdetésének 

mértéke, úgy természetesen a megértés sem. Amint az elutasítás nem lehet az, úgy az 

elfogadás sem.

Az egyik első feladat, – mivel teológia és az igehirdetés egy bizonyos értelemben 

mindig fordítás, – hogy amint a reformáció minden népnek a maga nyelvén szólaltatta 

meg az igét, úgy a mi korunk embere számára is a maga nyelvén és – Paul Tillich 

megfogalmazásával – az ember alkotó önértelmezésének teljességére tekintettel6 

szólaljon meg Isten igéje. Az igehirdetés új szabadságának lehetősége tehát ne azt 

eredményezze, hogy az egyházi beszéd szakzsargonja, a rendszerváltás előtt 

adminisztratív eszközökkel is visszaszorított kánaáni nyelv vagy az evangelizáció nyelvi 

eszköztára úgy tér vissza, mintha az elmúlt ötven évben a világon semmi sem történt és 

semmi sem változott volna. Sürgető feladat annak felmérése és belátása, hogy 

6 Paul TILLICH, Rendszeres teológia. Budapest, 1996. 24.
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kortársaink miként élik meg azt, amit a Szentírás az ember mindenkori problémájának 

mond és miként tehetjük – emberi módon szólva – érthetővé a választ számukra. 

Teológiai gondolkodásunknak, a gyülekezetek és a tudomány szintjén egyaránt, óriási 

pótolnivalói vannak. Az idősebb nemzedék számos tagja megrekedt egykori 

konfirmációi kátéjának szintjén, keresztyén ismeretének tartalma nem fejlődött és érett 

életkorának növekedésével együtt. De az egykori, a maguk idejében talán valóban 

korszerű konfirmációi káték egy ma már letűnt gondolkodást és társadalmi köztudatot 

vehettek csak figyelembe. Nagyon sokat kell tanulni, felnőttoktatást végezni, publikálni, 

teológiailag vitázni, teológiai műveket lefordítani, eközben persze arra törekedve, hogy 

ne ismételjük meg mások hibáit, ne tévedjünk ugyanazokba a zsákutcákba. A 

keresztyénség és az evangélium alapvető félreértelmezése, ha a teológia gettóba 

zárkózik és csak a hasonlók között érzi magát jól és szabadon.

A franciaországi Rhone-Champs zarándokhely temploma úgy épült meg, hogy 

nemcsak az épületen belül, hanem rajta kívül, a kintlevők felé is van szószéke. Betonba 

öntve emlékeztet, hogy az egyház a világnak az igével adósa. A rendszerváltás előtt 

annak a puszta ténye, hogy bizonyos helyeken igehirdetés hangzik, gyanakvást és 

nyugtalanságot keltett az ellenfelekben, még ha nem is tudták, mi hangzik el. Ma 

megvan a szabadság, a nyilvánosság fóruma, a hangerő, – nem tűnik-e kortársaink 

számára avíttnak, megavasodottnak az egykor ízletes táplálék? Nem tűnik-e olyannak a 

keresztyén bizonyságtétel, hogy eljárt felette az idő, hogy nem a mai kérdésekhez, 

hanem ma már nem folytatott beszélgetésekhez való hozzászólás benyomását kelti? 

Nem aféle helyzetben vagyunk, hogy a kortársaink bajára van kezünkben orvosság, de 

nem tudjuk őket efelől meggyőzni? Elengedhetetlen, hogy a teológia, a keresztyénség a 

saját ügyében és a társadalom ügyeiben kompetens módon szólaljon meg.

Az igének a társadalomba való bevitele, testté tétele nem járhat azzal a 

következménnyel, hogy nem lehet a teológia mondanivalóját és a társadalom köztudatát 

megkülönböztetni, mert az olcsó siker reményében a teológia annyira a társadalom 

nyelvén beszél és azt mondja, amit a társadalom megrendel vagy szeret, vagy amúgyis 

gondol. A teológiának ezért tisztában kell lennie sajátos üzenetének tartalmával és az 

egyházi szolgálat segítségére kell lennie. Ha nem így tesz a teológia, ebben az esetben 

éppoly jelentéktelenné és küldetésére alkalmatlanná válik, mint amikor az eredménnyel 

nem törődve érthetetlen nyelven beszél.
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3. Mit adjon a teológia a társadalomnak?

A teológia az evangéliummal a múlt feldolgozásának: bűnök felismerésének és 

megbánásának, a bűnbocsánatnak és a megújulásnak a lehetőségét hirdeti. Mivel az 

egyéni és közösségi múlttal, annak mulasztásaival és bűneivel való szembenézés 

minden kornak, a miénknek különösen problémája, ennek a munkálása a teológiának 

saját lényegéből, de egyúttal a kor helyzetéből is fakadó feladata. Nem adatott meg a 

teológiának az a szerep, amely a Bíróé, tehát nem az ítéletet kell kimondania. Az igaz 

Bíró elé kell állítania anélkül, hogy ő maga poroszlóvá lenne. Eltéveszti feladatát, ha az 

megreked a múlt feltárásánál és nem segít tovább az új életig. Nem emberek megvetését 

kell munkálnia, hanem Isten akaratát és ítéletét hirdetnie. Törvényt és evangéliumot. De 

mégsem az isteni törvény kérlelhetetlensége, hanem az életet újító krisztusi evangélium 

üzenete különbözteti meg a teológiát a társadalomtól. Ez a megkülönböztető sajátosság 

adja meg a teológia létjogosultságát, ez isteni küldetése a világban, ez az isteni és 

keresztyén igazság. „A törvény megöli a bűnöst, de nem a bűnt, az evangélium megöli a 

bűnt, de nem a bűnöst” – mondja Luther.7

Fontos, hogy az egyház szolgálatát ne az egyes emberre korlátozottnak értsük, 

hanem legyen szava a teológiának az emberi közösséghez, a társadalomhoz is. A cél 

természetesen nem lehet az, hogy a társadalom 'megtérjen'. Ez így lehetetlen. A 

társadalomra, az emberi gondolkodásra való ráhatás mégis elengedhetetlen felelősség és 

feladat. E ráhatás tartalma hármas: 1) Kijózanítás: Rá kell mutatni, hogy a szekuláris 

világmegváltó elképzelések illúziók, hamisak, megtévesztők. Az ember nem válthatja 

meg önmagát. Minden ilyen program vagy ideológia hiú ábránd. Nem lesz olyan emberi 

fejlődési fokozat, amely már maga a tökély. Minden új megoldás új kérdéseket is felvet 

és új problémákat okoz. 2) Felelősségre emlékeztetés: Egymásra bízottak vagyunk. Az 

ember nem ura a világnak, hanem számadással tartozik, nemcsak a történelem, az 

utókor vagy a társadalom, hanem az élő Isten előtt is. 3) Remény keltése: A világnak 

szerető Atyja van, ezért lehet és jó élni, s lehet újulásért fáradozni.

Mivel a közgondolkodás vonzása olyan nagy, hogy hatása alól az egyes ember 

aligha vonhatja ki magát, a teológia azzal segíthet, hogy az embernek a valós helyzetét 

felméri és alternatívákat ajánl. Hiszen a teológia nem állhat csak elvekből, hanem 
7 Idézi figyelemre méltó cikkében Szabó József, "... az evangéliumot - tisztán ..." Lelkipásztor (32) 
1957/4, 214-217.

8



emberi életté kell lennie. Ide tartozik a szociális kérdéssel való foglalkozás is. A 

teológiának is feladata olyan megoldások keresésén fáradozni, amelyek egyrészt 

megfelelnek a keresztyén emberképnek, másrészt megvalósíthatóak.

4. Mit adjon a társadalom a teológiának?

Adhat-e egyáltalán valamit? A társadalom mindenek előtt biztosíthatja a teológia 

működésének a külső zavartalanságát. Jó lenne itt főként a békére, a törvényes rendre 

gondolni. Csak szükségképpen az anyagi feltételekre. A társadalom továbbá – mint a 

tudományos, művészeti, gazdasági, politikai és erkölcsi formák összessége, – hathatósan 

segíthet annak a világnak a megismerésében és megértésében, amely a teológia 

szituációja.8 Nem utolsó sorban hasznos szolgálatot tehet a társadalom a teológiának a 

maga egyház-, vallás- és teológiakritikájával. Még akkor is, ha ez a kritika nem 

tárgyilagos, hanem ellenségesen elfogult, olyan tükröt tart a teológia elé, amelyre 

érdemes kritikusan figyelnie.

A bevezetőben említett és Niklas Luhmann nevével fémjelzett társadalom-

felfogásban, ha egyáltalán van helye az egyháznak és a teológiának, akkor legföljebb, 

mint egy alrendszernek sok más alrendszer mellett. E felfogás szerint az alrendszerek 

önállóan működnek, az emberek az egyik vagy a másik alrendszer részei. A teológiának 

a teljességre vonatkozó verbális igényével a szociológiai tapasztalat az igény redukált 

megvalósulását állapítja meg. Ezek szerint teológia és egyház egy univerzális 

frazeológiával és igénnyel fellépő partikuláris tényező. Nehéz hatásos érveket találni e 

megállapítással szemben. Ez a megállapítás is a teológia és az egyház elé tartott tükör. 

Nem változtat a tényeken, ha nem mernek belenézni.

A teológia ugyanakkor mégis látja egyrészt annak szükségét, hogy az embernek 

rálátása legyen az egészre, túl a jelen horizontján. S nemcsak az isteni örökkévalóság, 

hanem az emberi nemzedékek távlatában is. A teológiának másrészt küldetése, hogy az 

embert nézze, abban a tudatban, hogy ennek a feladatnak csak Istenre is tekintve tehet 

eleget. Sem a teológia, sem az egyház nincs abban a helyzetben, hogy világ- és 

emberképét, vagy megoldási javaslatait másokra erőltesse. De feladatuk, hogy a reájuk 

bízottat az adott kontextusban adják tovább és így a társadalom valóságát a megújulás 

értelmében alakítsák.

8 Paul Tillich, Rendszeres teológia. Budapest, 1996. 24.
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