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A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma,
2018. február 23.
A Romániai Biblikusok Egyesületének tagjai február 23-án tartották idei szimpóziumukat és közgyűlésüket Nagyszebenben. A 2016-os és 2017-es
szimpózium kilenc előadása az „Isten népe és a társadalom” témakörben hangzott el, amelyek ez alkalommal a korábbiaknál mutatósabb és igényesebben
szerkesztett 176 oldalas kötetben jelentek meg:
Hans Klein (ed.) – Alexandru Ioniţă (coord.) – Cătălin Vatamanu (coord.): Poporul lui Dumnezeu şi societatea. Cercetări biblice. Sibiu, Astra
Museum 2018. A kötet hátsó borítójának fülszövege a következőket emeli ki
a szerkesztő Hans Klein által írt előszóból:
„Az Isten népe, illetve az egyház és társadalom közötti kapcsolat modern
kérdés. A Biblia szerint Isten azt várja el az embertől, a néptől, hogy az alávesse
magát az ő akaratának. Az emberek ideális együttélése akkor valósulhat meg,
hogyha összhang van Isten akarata és a társadalom törekvései között.
Mivel az Isten akaratát kifejezésre juttató szövegek régmúlt időkből származnak, nem alkalmazhatóak minden további nélkül a mai életre, és nem felelnek meg teljesen a hívek elvárásainak. A Biblia nem ad világos válaszokat az
egyházat és a civil társadalmat illető kérdéseinkre, hanem inkább csak rejtett válaszai vannak. A teológusoknak az a feladata, hogy új válaszokat találjanak mai
kérdéseinkre.
A Romániai Biblikusok Egyesülete olyan bibliai szövegek tanulmányozását
tűzte ki faladatául, amelyek Isten népéről és a társadalomról szólnak. A kötetbe
foglalt előadások nem kész válaszokat adnak,
hanem csak arra mutatnak, hogy milyen irányban lehet megtalálni a szükséges válaszokat.
Reméljük, hogy ezzel segítséget nyújthatunk
olvasóinknak az új válaszok megtalálásához.”
Az idei és a jövő évi szimpózium a „Hatalom és visszaélés a hatalommal; hatalom és
szolgálat” témát kívánja körüljárni, hogy aztán
az elhangzott előadások szintén kötetben jelenjenek meg.
Ezen az ülésszakon a következő előadások
hangzottak el: Renate Klein: Hatalmukkal viszszaélő papok. A kispróféták kritikája; Constantin
Pogor: Gedeon bíró. Visszaélés a hatalommal vagy
erőszakos hatalom (Bír 6–8); Johannes Klein:
Élni és visszaélni a hatalommal. Átállás a monar-
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chiális hatalomgyakorlásra (1–2Sám); George Ţapciuc: Isten hatalmának képe a bibliai
szövegségben és ennek érzékelése a szekularizált társadalomban; Silviu Tatu: Az egyén politikai szerepe az izraeliták ókori társadalmában. A Héber Biblia alternatíváinak kritikai
kiértékelése; Daniel Mihoc: Prófétai tekintély és hitvalló szolgálat. A Jelenések könyve tanításának ekléziológiai aktualitása.
A közgyűlés keretében Hans Klein nyugalmazott újszövetséges professzor,
elnök számolt be az eltelt egy esztendő tevékenységéről, az egyesület anyagi
helyzetéről, majd a tagok újra megbízták, hogy a következő kétéves ciklusban is
ő lássa el az elnöki feladatkört, majd megválasztották a titkárt és pénztárost.
Adorjáni Zoltán

