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B U D A K E R  O S Z K Á R

"I.  K O R. 2, 6-16." alapján.

KONFERENCIÁI ELŐADÁS TEOLÓGUSOK RÉSZÉRE 

 1 9 4 3 -ban.

/ S O P R O N.1954/



B u d a k e r  o . :  A z  i g a z i  b ö l c s e s s é g

" I. K o r. 2, 6-16."

"A teológuscél megvalósulásának utja", aho
gyan ennek a konferenciának tárgyát összefoglalóan megfogal
maztátok, bölcsességnek is utja, sőt azt is lehet mondani hogy 
nem más, mint a bölcsesség utja. Amikor ezt kimondjuk, szinte 
feleslegesnek “látszik hozzátenni hogy a bölcsességnek az ut
ja, amelyen a teológusnak járnia kell, gyökeresen más, mint 
azok az utak amelyeken más egyetemi és főiskolai hallgatók 
készülnek választott pályájukra. Nem azért bölcsesség utja 
ez az ut, mert akik lelkiismeretes kötelességteljesitésben  
járnak rajta, egyre több tudásra tesznek szert. Ha a tudás e- 
gyet jelentene a bölcsességgel, akkor mindenfajta studium böl
csesség utjára vinné a tudni- és tanulnivágyókat. Pedig alig
ha tartja valaki a tudás bármely területén a maga tudásszakát 
annyira nagyra, hogy azokat az ismereteket, amelyek azon a 
különleges szakterületen szerezhetők, minden további nélkül a 
bölcsességgel azonositsa.

Ti teológusok azonban teljes joggal mond
hatjátok, - és egyedül ti mondhatjátok teljes joggal, - hogy 
nemcsak szakismereteket sajátittok el, nemcsak tudománnyal 
foglalkoztok, hanem belétekintetek mélyen magába a bölcsesség
be. Mert a teológia magát a bölcsességet tárja fel, mégpedig 
az Isten bölcsességét.

Ha nem állitaná is szembe az apostol ezzel 
a bölcsességgel szentigénkben az emberi bölcsességet, akkor - 
is azonnal tisztában volnánk vele, hogy itt egészen különle-
ges bölcsességről van szó. Olyan bölcsességről, amely külön- 
özik az emberi bölcsességtől, de nemcsak fokozat szerint,ha

nem minősége, lényege szerint is. Milyen hát ez a bölcsesség? 
Isten bölcsességét tanulni nem jelenti azt, hogy az emberi 
mértéket felülmuló bepillantást nyerhetünk a világ, az élet 
dolgainak összefüggésébe és ezért megtanulhatjuk a helyes tá
jékozódást a különféle helyzetekben és azt, hogyan juthatunk 
olyan elhatározásokra, amelyek ha nem is külső előnyöket, de 

  legalább is Isten helyeslését vonják maguk után. Hanem Isten 
  bölcsessége gondolataival egyenlő, amelyekkel öröktőlfogva,
  még mielőtt világ lett volna és rajta megjelent volna az első 
  ember, már kitervezte az egész emberiség megmentését és örök 

dicsőségre juttatását és Isten bölcsessége minden kegyelmes 
cselekvése, amellyel gondolatait, szándékát a dicsőség Ura 

   által megvalósitotta és megvalósitja. Azt is lehet mondani, 
  hogy Isten bölcsessége minden végzése, amellyel bennünket Jé- 
  zus Krisztussal és általa bünbocsánattal, élettel és üdvösség- 
  gel megajándékozott. Az apostol tehát Isten üdvözitő cselek- 
  vését egyszerüen azonositja a bölcsességgel, nyilván azon meg- 
   fontolás alapján, hogy amit Isten elgondol és azután végre- 
  hajt, nem lehet más, mint maga a legmagasabbrendü bölcsesség.
 



Istennek ez az öröktől fogva munkálkodó   
bölcsessége az emberek szeme előtt rejtve maradt. Ezért is 
feszitették meg e világ fejedelmei a dicsőség Urát, azaz  
vitték bele az istenellenes démoni hatalmakat,az emberisé-
get Krisztus elvesztésébe, mert nem ismerték meg Isten szán-
dekát; ha ismerték volna, nem szolgálták volna ők maguk is 
gonoszságukkal is e szándék diadalrajutását, az emberiség
nek örök dicsőségre jutását.

Mi ismerjük ezt a bölcsességet számunk
ra kijelentetett, megtalálható az igében és a teológiának 
éppen ez a feladata, hogy ebbe a kijelentésbe, az Isten böl-  

 csességébe egyre mélyebben behatoljon. Hogy ezt tégyétek, a- 
zért vagytok itt, azért müveitek teológiát. Ez természete- 
sen értelmi munka is. De nagy hiba volna, ha valaki azt hin- 
né, hogy c s a k  értelmi munka. A legmagasabbrendü , leg-  
teljesebb teológiai képzettség sem jelenti még azt, hogy  

 elsajátitottuk az Isten bölcsességét. Ennek a bölcsességnek 
mintegy meg kell elevenednie a szamunkra; ezt a bölcsessé
get teljes meggyőződéssel annak el kell fogadni; ugy kell 
elfogadni, hogy tudjuk és elismerjük, hogy abban személy 
szerint érdekelve vagyunk mi is. Itt van az óriási különb- 
ség minden más és a mi studiumunk között. Az ismeretek más  
területén is szükséges, hogy valaki bizonyos személyes kap- 
csolatba kerüljön tanulmányának tárgyával, a felé meleg ér
deklődéssel forduljon és minél inkább teszi ezt, annál köny- 
nyebben győzi le a nehézségeket, annál eredményesebb lesz a 
munkája és annál több örömöt okoz ez neki. De a mi studiu
munk tárgyának az érdeklődésen tulmenően a mi számunkra va
lósággal életkérdéssé kell válnia ugy, hogy elömlik lelkün
kön a bizonyosság, hogy engem is szem előtt tartott Isten, 
amikor öröktől fogva kitervelte bölcs végzését, nekem szemé
lyesen adott Jézus Krisztusban és az Ő megváltói müvében 
megbecsülhetetlen nagy ajándékot és jaj volna nékem, elvesz- 
nék az időben és elvesznek az örökkévalóságban, ha nem tud
nánk az Isten bölcsességéről.

És itt,ennek a bölcsességnek az elsajátitása 
közben azután megérjük az értelem csődjét. Az az értelem , a- 
mely ugy meg tud ittasulni a maga erejétől és nagyságától és 
azt hiszi, hogy számára a megismerésben és megértésben nincs 
akadály amelyet le nem győzhetne, ez az értelem megtorpan, 
amikor Isten dolgaival találja magát szemben. Ha egyáltalá
ban itéletet alkot magának róluk, bolondságnak minősíti az 
isteni bölcsességet, mert középpontjában a kereszt mered fe
léje és mert homlokegyenest ellenkezik az emberi bölcsesség 
elgondolásaival, szempontjaival és érveléseivel. "Érzéki em
ber nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolond
ság néki; meg nem értheti", - mondja az apostol. Amikor az 
érzéki ember értelmének tehetetlenségéről szól Isten bölcses
ségével szemben, akkor nem azt az embert érti alatta, akit 
ma közönségesen érzékinek mondanak, azaz nem gondol olyan em
berre, aki tisztátalan szenvedélyeknek rabja és jól érzi ma-
fát a fertőben, ahova teste-vére lesülyeszti. Hanem az érzé- 
ki ember a természetes önmagára utalt ember. Ennek a termé- 

szetes embernek az értelme ugy, amint van, akkor sem ér fel
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Isten, bölcsességéhez, azt magáévá tenni akkor sem tudja, ha 
emberi fogalmak szerint még olyan tisztességes és erkölcsi 
tisztaságiért még olyan keményen viaskodik is ösztöneivel. 
Hogy milyen ajándékot készitett és tartogat számunkra Isten 
bölcsessége, azt csak a lelki ember tudja megitélni. Itt is 
megint vigyáznunk kell. hogy tévedésbe ne essünk. Nem min
den további nélkül valóban lelki ember az, akit közönsége- 
sen. ennek mondanak, lelkinek dicsérnek és tisztelnek, mert 
ugy tudják róla, hogy nem rabja az anyagnak, sem a pénznek, 
sem testének, hanem magasabb igényei vannak, lelki értékek
ben, keres kielégülést. Ha történetesen ilyeneknek tartaná
nak mások, vagy tartanók magunkat mi magunk is, még mindig  
lehetünk érzékiek az ige megitélése szerint. Mert ennek vi
lágosságában lelki ember az, akiben Isten Lelke van; aki az 
apostollal mondhatja: "Amiket Isten készitett az Őt szere
tőknek - nekünk  Isten kijelentette az Ő Lelke, által." Az 
apostol azután azt is megmagyarázza, hogy miért értheti meg, 
foghatja fel Isten-dolgait csak az az ember, akit megvilá- 
gositott Isten Lelke. Azt mondja, hogy amint az embernek  
saját dolgairól; szándékairól, céljairól is csak az ember  
lelkének magának lehet öntudata, ugy Isten mélységeit,bölcs 
szándékait és cselekedeteit is csak Isten Lelke ismerheti, 
mint Isten öntudátának mintegy a hordozója. És beletekint- 
het azután abba a bölcsességbe az, akivel a Lélek mintegy 
közli a maga ismereteit. Hogy ez részletesen és közelebbről 
hogy megy végbe, az csoda és azért megmagyarázhatatlan.Mert 
csoda, Ha elnémul, vagy legalább is alázatosan meghajlik a 
természetes emberi értelem minden ellenvetése és Isten böl
csessége egyszerre a mi számunkra is bölcsesség, az egyet- 
len igaz bölcsesség, amelynek fénye nemcsak az értelmünkbe 
világit bele. hanem amelytől meleg lesz a szivünk és szent 
elhatározások kelnek a lelkünkben. Ez a csoda akkor megy 
végbe valakiben, amikor hitre ébred. Ugyhogy a hit az iga- 
zi bölcsesség emberi oldalról, amelyben tükröződik az Isten 
bölcsessége.  

Amikor rajtunk is végbemegy ez a csodáik
kor vagyunk csak igazán teológusok. Akkor kezd megvalósulni 
a teológuscél. Magatói értetődő, hogy Isten bölcsességét 
nemcsak teológusoknak tárja fel a Lélek. De akik arra hiva- 
tottak, hogy ezt a bölcsességét prédikálják másoknak, pré
dikálják - mint az apostol mondja - "tökéletesek" között is, 
azaz éppen olyanoknak között, akik már a hit legmagasabb be
látására eljutottak, hogyan felelhetnének meg igazan ennek 
a magasztos és mélységes felelősséggel járó hivatásnak, ha 
az Isten bölcsességéről csak ismereteik volnának, és ezek- 
kel az ismeretekkel nem lett volna eggyé szivük-lelkük,ugy
hogy elmondhatják: bennünk a Krisztus értelme van, a Krisz
tustól megvilágositott, Neki mindenben igazat adó értelem.

Hogy ide eljussunk, azt - jól tudjuk - a- 
jándékba kell kapnunk. Az Isten Lelkét még olyan odaadó stu
diummal, vagy erőszakos követelődzéssel sem kényszerithet-. 
jük, hogy belénk költözzék és Isten bölcsességét ne csak az 
agyunkba, hanem a szivünkbe ültesse át és ott keltse boldo-
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Dt.é. 439,1-5-6./

gitó életre. Mégis van igéretünk, amely azzal biztat, hogy 
a célhoz jutás felől jó reménységgel legyünk. "Amiket szem 
nem látott, fül nem hallott és embernek szive meg nem gon
dolt”, azt Isten az Őt szeretőknek készitette. Bizonyos 
hogy ajándékát meg is mutatja az Ő t szeretőknek, hogy elfo-
gadják, arra indítja őket, vagyis Lelkét adja az Őt szeretőknek.

Hogy a biztatást és figyelmeztetést, a- 
mely ebből szél, jobban megértsük gondoljunk arra, hogy mi 
a szeretet. Erre is Isten tanitott meg az Egyszülött Fiu 
által. A szeretet annyi, mint áldozat. Nem meleg érzés, ha
nem önfeláldozás. Embert is csak akkor szeret valaki iga
zán, ha odaáldozza magát néki minden gondolatával, minden 
érzésével, minden akarásával. Istent is csak az szereti i- 
gazán, aki odaszánja magát Néki minden gondolatával, minden 
érzésével, minden akarásával. Olyan teológusok legyünk hát, 
akik ujra és ujra visszatérnek a szent elhatározáshoz: Én 
“Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!"/Zsolt.73,25/ 
Azután pedig legyünk minden munkánkban, minden igeolvasá
sunkban készenlétben: Szólj Uram, jól hallja a Te szolgád! 
/I.Sám.3,10b./

Ha ugy tesztek, hiszem, hogy akkor a ti 
soraitokban is egyre nagyobb lesz a „tökéletesek” száma, a- 
kik még ma sem elégesznek,meg világi, emberi bölcsességgel, 
hanem akiknek szivét boldogan dobogtatja meg az Isten böl
csessége .     

     Ámen!      


