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Főszerkesztői köszöntő
Kedves Olvasó!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Evangéliumi Fókusz ötödik számát közre
adhatjuk, sok várakozás és egy világjárvány után. Hisszük, hogy a magyar
evangéliumi kereszténység épülésére hasznos vitaplatform és tudásbázis ez
a folyóirat, és a jövőben is szeretnénk számokat kiadni, ha összegyűlik elég
színvonalas cikk a kedves szerzőinktől.
Az idei tavaszi évadban két nagyobb lélegzetű, és egy rövidebb tanulmány kerül
publikálásra. Tim Keller lefordított tanulmánya egy nagyon fontos áttekintés
az igazságosság fogalmának bibliai teológiájáról. Napjaink végletekig feszülő
társadalmi vitáiban kiváló intellektuális bázist ad a tanulmány a keresztények
számára az igazságosság különböző bibliai dimenzióinak átgondolására és
megélésére. A második tanulmány témája nem áll messze az elsőtől, sőt egy
speciális területen kiegészíti azt. Sebők János a halálbüntetés témájáról ír
keresztény szemmel, egy protestáns szemléletű egyháztörténelmi áttekintésben. Olyan fontos teológusok véleményét elemzi, mint Augustinus, Luther
Márton és Kálvin János. Harmadik tanulmányunk, ami terjedelmi rövidsége
ellenére egy nagyon mély és részletes exegetikai cikk, Szabados Ádám tollából
származik. Az 1Kor 7,25-31 igeszakasz mélyreható elemzését olvashatjuk, melyben Pál apostol a korabeli hajadonoknak ad tanácsokat a megházasodással
kapcsolatban. A cikk mondanivalója segít megérteni Isten Igéjének mai korra
vonatkozó üzenetét is ebben a témában.
Nemzetközi missziós rovatunkban a Lausanne Global Analysis folyóirat két
kiválasztott korábbi cikkét adjuk közre, melyek korunk két fontos missziós
kihívását fogalmazzák meg. Az egyik a policentrikus vezetés előnyei a globális
misszióban, a másik a Z generáció elérése Jézus Krisztus számára. A könyvajánló rovatunkban egy rövidebb és egy hosszabb recenzió jelenik meg, mely
egy-egy könyvet mutat be az apologetika és a gyülekezetmegújítás témájával.
Minden olvasónk számára kívánjuk, hogy folyóiratunk építő módon bővítse
tudását, és áldással szolgáljon a hite és szolgálata számára a mi Urunk Jézus
Krisztus dicsőségére!
A szerkesztőbizottság nevében
Baji Péter
főszerkesztő
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Igazság a Bibliában1
TIMOTHY KELLER

Bevezető megjegyzés
Előző cikkemben azt állítottam, hogy minden világi politikai irányzat és
igazságügyi elmélet - a libertarianizmus, libelarizmus, utilitarianizmus, progresszivizmus - redukcionista világnézeten alapszik.2 Keresztényként nem
szabad figyelmen kívül hagynunk a jogos aggályokat, amelyeket felvetnek, de teljesen azonosulnunk sem szabad egyikkel sem. Egyedül a bibliai
igazságszolgáltatás elég széles körű ahhoz, hogy az emberi szükségletekről
gondoskodni tudjon. Cikkemben részletesen bemutatom a bibliai igazságszolgáltatást. (Megjegyzés: Esszémben adottnak veszem az Ószövetség időtálló
1.

Ez a negyedik, utolsó cikk Dr. Timothy Keller igazságról és etnikai csoportokról szóló
sorozatában, amelynek korábbi részei: „A Biblia és az etnikumok” (2020 Március), „A
rasszizmus bűne” (2020 Június), és „A Világi igazságszolgáltatás és kritikai elmélet bibliai
kritikája” (2020 Augusztus).

2. A világi ideológiák egyéb kritikái. Nem állítom, hogy ezen ideológiák vagy elméletek
közül bármelyik önmagában egy teljes átfogó „világnézet” lenne (lásd 3. lábjegyzet).
Azonban világnézeti alapokon nyugszanak; az emberi természet, az ismeretelmélet –
ahogyan az igazságot ismerjük – és olyan etika alapjain, amely kihagyja Isten létezését.
Ennek eredményeképp mindegyiknek vannak súlyos gyengeségei. Az ezekről a világi
igazságelméletekről alkotott kritikáim pedagógiai okokból szándékosan rövidek és
némileg túlságosan leegyszerűsítettek. A libertarianizmus és az utilititarianizmus átfogóbb
kritikáiért lásd Robert Bellah, et al, Habits of the Heart: Individualism and Commitment
in American Life, WIth a New Preface, University of California, 2007. A liberalizmus
kritikájáért lásd Patrick Deneen, Why Liberalism Failed Yale, 2019, és Philip Rieff, The
Triumph of the Therapeutic University of Chicago, 1966. A világi, individulatista „társadalmi
szerződés” államelmélet kritikájáért, amely a libertarianizmus és a liberalizmus alapja, lásd
Nancy Pearcey, Total Truth: Liberating Christianity from its Cultural Captivity, Crossway,
2004, 138-140; 279-283. Ezen világi igazságelméletek sokkal inkább politikai szempontú
megnyilvánulásainak kritikájáért lásd David T. Koyzis, Political Visions and Illusions: A
Survey and Critique of Contemporary Ideologies, 2nd edition, IVP, 2019. A marxizmus
és progresszív származékainak kritikájáért lásd Carlo Lancellotti, „The Dead End of the
Left? Augusto Del Noce’s Critique of Modern Politics”, in Commonweal, April 16, 2018,
továbbá Augusto Del Noce, The Crisis of Modernity. McGill-Queens University, 2014.
Kitűnő betekintésért a marxizmus és az azt követő elméletek erkölcsi problémáiba és az
eredendő relativizmusukba, lásd Steven Lukes, Marxism and Morality, Oxford, 1985. Lukes
ugyan szimpatizál a marxizmussal, de könyörtelen őszinteséggel mutatja be a marxizmus
ragaszkodását ahhoz, hogy minden - még az erkölcs is - strukturális és társadalmi erők
eredménye, illetve az ebből fakadó problémákat. Ha nincs erkölcs azon kívül, amit a
társadalmi rendszerek hoznak létre, hogyan ítélhetnénk meg, hogy az egyik rendszer
„igazságtalanabb” vagy erkölcstelenebb, mint a másik?
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jelentőségét,3 a keresztény és nem keresztény világnézetek szembenállását,4 és
3. Az Ószövetség hozzájárulása a keresztény etikához. Egy lényegesen régebbi teológiai
hagyomány, és egy újabb bibliai iskola is azt tartja, hogy az Ószövetség etikai tanításai
örök érvényűek a keresztényekre nézve. Az anglikán egyház Harminckilenc cikkelye
(VII. cikkely), és a református Westminsteri Hitvallás (19. fejezet) is három részre osztja
az Ószövetséget: erkölcsi, ceremoniális és jogi, vagy polgári törvények. A Westminsteri
Hitvallás azt tanítja, hogy az erkölcsi törvények (pl. tízparancsolat) még mindig érvényesek
a keresztényekre, a Róma 13:8-10-re és az 1János 2:3-4,7-re hivatkozva. Ezután megmutatja,
hogy a sátorral és templommal kapcsolatos ceremoniális törvények (pl. áldozatok, tisztasági
törvények) Krisztusban beteljesedtek, és „most eltöröltettek” a keresztények számára.
Végül pedig a jogi törvényeket említi (pl. tallózás, szombat törvénye), amelyekben az
erkölcsi törvényeket Izrael nemzeti kereskedelmének, mezőgazdaságának, kormányának és
igazságszolgáltatásának szabályozásán keresztül alkalmazták.
A Hitvallás szerint Izrael, „mint politikai szervezet számára különböző, jogi törvényeket
is adott, melyek azon nép államának megszűntével érvényüket vesztették” (Westminsteri
Hitvallás 19:4). Ez nem azt jelenti, hogy a zsidó nép már nem létezik, hanem hogy az a
társadalmi-politikai forma - a mózesi törvényt alkotmányként használó királyság - nem
létezik többé. A Hitvallás megállapítja, hogy ezek a törvények „így nem kényszeríthetők
senkire”, de meglepően árnyalja a képet: „annál tovább, mint amennyit az általános
méltányosság megkövetel.”
Tehát a jogi törvények részletei ugyan nem kötelező érvényűek számunkra, de tükrözik
a „méltányosság” és az igazság olyan elveit, amelyeket keresztényként nem hagyhatunk
figyelmen kívül, mert az erkölcsi törvényekben gyökereznek. Itt a Hitvallás olyan
Újszövetségi igerészeket idéz, ahol Pál Izrael jogi törvényeire hivatkozik, és alkalmazza a
mögöttük álló elveket a keresztényekre. Például, az 1Korintus 9:8-10-ben Pál az 5Mózes
25:4-et idézi („Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!”). A földbirtokosok, akik bekötötték
a nyomtató ökör száját, megakadályozták az állatot abban, hogy egyen a profitból, amit
termelt. A mózesi törvény ezt kegyetlennek és hálátlannak ítélte. Pál aztán ugyanezt az
alapelvet alkalmazta az emberekre, miszerint azokat a szolgálókat, akik evangelizálnak és
új gyülekezeteket alapítanak, támogassák ezek az új közösségek ajándékaikkal. A 2Korintus
8:13-15 egy másik példája annak, amikor az Újszövetség az ószövetségi jogi törvényeket
használja fel. Pál a 2Mózes 16:18-at idézi, amely azt mondja, senki ne szedjen több mannát,
mint a többiek; ezt aztán a keresztényekre úgy alkalmazza, hogy hozzanak áldozatot, és
adjanak a szükségben lévőknek, „hogy így egyenlőség legyen.”
A Westminsteri Hitvallás tehát azt tanítja, hogy azonosítanunk kell az igazságosság
alapelveit, amelyeket az Ószövetség jogi törvényeiben találhatunk, és meg kell keresnünk a
módját, hogy hogyan alkalmazhatjuk ezeket a saját világunkban. Az elmúlt ötven év alatt
az a konszenzus alakult ki különböző felekezetekhez és hagyományokhoz tartozó, ortodox
és konzervatív bibliakutatók között, hogy az Ószövetség jogi és polgári törvényei olyan
igazsági alapelveket tükröznek, amelyeket valamilyen módon meg kell testesítenünk a
mai világunkban. Lásd Walter Kaiser, Toward Old Testament Ethics, Zondervan, 1983
és Christopher J.H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God, InterVarsity
Press, 2004. Lásd továbbá William W. Klein, Craig L. Blomberg, és Roberts Hubbard, Jr,
Introduction to Biblical Interpretation, 3rd ed., Zondervan, 2017, 443-451. Klein et al szerint
az ószövetségi törvények „alapelveinek minden kultúrában kell találnunk alkalmazást”, és
„transzkulturális értékeket” kell keresnünk. A gondolat teljes kötetes kifejtéséért lásd Craig
Blomberg, “Neither Riches Nor Poverty” A Biblical Theology of Possessions, IVP, 1999.
4. Van keresztény világnézet? Igen. Az elmúlt évszázadban kialakult egy keresztény „világnézet”
koncepciója. A kifejezés Immanuel Kanttól származik, de a korai támogatói, különösen
Abraham Kuyper és Herman Bavinck, új jelentést adtak neki. Elsőként amellett érveltek,
hogy az emberek nem élhetnek anélkül, hogy az alapvető kérdésekre ne feltételeznének
valamiféle válaszokat - Ki vagyok én? Mi az életem célja? Mi a baj az emberekkel, és hogyan
lehet megjavítani? Hogyan éljek, és hogyan határozzam meg, mi a jó vagy rossz? És honnan
tudom, hogy amit ezekről a dolgokról tudok, az az igazság? - Az ezekre a kérdésekre adott
válaszokból egy világnézet, egy szellemi térkép épül fel, amelyen keresztül a mindennapi
életet feldolgozzuk. A legtöbben átvesszük a családunk, közösségünk vagy kultúránk
világnézetét, de vannak, akik jobban átgondolják. Senki sem élhet nélküle. Másodszor,
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ezek a támogatók amellett érveltek, hogy a kereszténység nem csupán különálló doktrínák
összessége, amelyekben hiszünk, hanem koherens, átfogó válasz az élet minden alapvető
kérdésére, így pedig az élet minden területét szemlélhetjük keresztény nézőpontból. Mivel
a kereszténység valóságszemlélete a háromszemélyű Istenen alapul, amely semelyik másik
vallásban vagy filozófiában nem jelenik meg, így a világlátása is szükségszerűen egyedi, és
minden mástól radikálisan eltérő.
Az elmúlt évtizedek során sokan kezdték használni a „világnézet” kifejezést különböző
módokon. A koncepció bemutatásának leggyakoribb módja, hogy a kereszténységet
felsorolt hitelvek listájaként írják le, majd ezt összehasonlítják más valóságszemléletek
párhuzamos hitelveivel. Ezeket gyakran különálló kategóriákra bontják, mint
szekularizmus, posztmodernizmus, egzisztencializmus, nihilizmus, New Age (Új Korszak)
spiritualitás, marxizmus; illetve gyakran más vallásokat is ide sorolnak, például a
buddhizmust és az iszlámot.
James Sire The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalogue című munkájának hat
kiadása, és Jeff Myers’ Understanding the Times: A Survey of Competing Worldviews című
munkája néhány példa erre a megközelítésre. Az ilyen könyveket erős kritika érte. Először
is, a világnézeti kategóriák között átfedés van. Például a materializmus, posztmodernizmus,
marxizmus, egzisztencializmus és a New Age spiritualitás mind a szekularizmus különböző
formái - mindegyik megközelítés a Charles Taylor által elnevezett szekuláris „immanens
kereten” belül található. Másodszor, kultúránkban az emberek egyre gyakrabban válogatnak
össze elemeket több különböző kategóriából. Napjainkban számos fiatal felnőtt vegyíti az
identitási kérdésekre adott terápiás, individualista válaszokat az igazságügyi kérdésekre
adott marxista, kollektivista válaszokkal. Ugyanez igaz az úgynevezett „irányzatokra” is.
Helyes lenne például a kritikai rasszelméletet strukturált „világnézetnek” nevezni? Nem.
Ez is valamilyen szinten régebbi marxista és újabb posztmodern gondolatok keveréke.
Mindebből adódóan sokan azt javasolják, hagyjuk el a „világnézet” kifejezés használatát.
Nemrégiben azonban eddig első alkalommal lefordították Herman Bavinck 1913-as
Christian Worldview (keresztény világnézet) (Crossway, 2019) című esszéjét hollandról
angolra. Ez egy korszakalkotó dokumentum - sokak szerint a gondolat első jelentős
megfogalmazása. Bavinck össze akarja hasonlítani a kereszténységet az akkoriban
szekularizálódó nyugati világban kialakuló más világnézetekkel.
(1) Elsőként kijelenti, hogy „a kereszténység ellentétben áll mindennel, ami ma a
piacra kerül (...). Ha megértjük a kereszténység parancsolatát, és meg kívánjuk őrizni a
lényegét, akkor nem tudunk mást tenni, mint hogy határozottan szembe helyezkedünk
napjaink rendszereivel és a korunk által kitalált és alakított világnézetekkel (...).Nem lehet
megegyezés a kereszténység és [más világnézetek] között.” (27)
(2) Másodszor, Bavinck megmutatja, hogy minden nem keresztény világnézet a világról
és az emberekről feltételezett olyan valóságokon alapul, amelyeket nem tud bizonyítani.
Tehát hittel kezdődnek, nem pedig empirikus tapasztalattal vagy objektív érveléssel (34).
(3) Harmadszor, Bavinck azt mondja, hogy a világi, nem keresztény világnézetek
redukcionista, vagy „mechanikus” jellegűek. Minden egyetlen tényezővel akarnak
magyarázni (80-81). Tehát a tudományos materializmus mindent a fizikai szintre
egyszerűsít (pl. a szerelem csak egy kémiai folyamat az agyban, amely segít a géneket
tovább örökíteni), a panteizmus pedig azt mondja, a fizikai világ csak illúzió, és mindent a
spirituális szintre egyszerűsít. Ez a redukcionizmus pedig ahhoz vezet, hogy minden nem
keresztény világnézet egy bálványt teremt. Valamilyen teremtett dolgot tekint a kulcsnak,
megoldásnak, vagy megváltásnak Isten helyett (illetve valamilyen teremtett dolgot vádol az
emberi bűn helyett, mint a világ fő problémája).
(4) Ezen világnézetek szükségszerűen leegyszerűsített egyoldalúságuk miatt nem
képesek megmagyarázni azokat a tényeket, amelyeket intellektuálisan és intuitív módon
tudunk a világ és az emberiség komplexitásáról, amely egyszerre teremtett és bukott,
egyszerre fizikai és spirituális, egyszerre egyéni és társas. „A kereszténység az egyetlen
vallás, amelynek a nézetei a világról és az életről valóban illenek a világra és az életre” (28,
dőlt betű hozzáadva). Csak a keresztény világnézet tudja „a fejet és a szívet összehozni”.
(5) Minden egyéb világnézet megbukik a saját feltételein, nem tudja azt biztosítani,
amit ígér - igazságot, stabil identitást, és alapot az erkölcsi normáknak. Mivel nem a
Szentháromság az alapjuk, a modern világnézetek ellentétes „gödrökbe” esnek. Például
az empirizmus vagy racionalizmus gödrébe - melyek közül mindkettőnek végül be kell
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ennek ellenére az általános kegyelem doktrínáját is.5 Azoknak az olvasóknak,
látnia, hogy nincs lehetőségünk megismerni az igazságot; és mégis intuitív módon
tudjuk, hogy az igazság létezik, és nem tudunk nélküle élni. Ez azt jelenti, hogy a nem
keresztény világnézetek nem élhetők. Nem tudnak biztos forrásokat adni számunkra
ahhoz, hogy megtaláljuk az identitásunkat, megtapasztaljuk a szabadságot, megismerjük a
megelégedettséget, alapunk legyen az igazságszolgáltatásra, vagy felfedezzük az igazságot.
(6) Végül pedig, mivel a kereszténység minden ilyen örök kérdésre egyedi választ ad,
Bavinck azt mondja, hogy a kereszténység egy teljes világnézet, amely egyedi látásmódot
nyújt az élet minden területére: nem csak a magánéletre, hanem az üzletre, jogra, politikára,
tudományra, művészetre és államra is. A kereszténység nem csak a magánéletünkben segít.
Az élet minden területén különleges mód a látásra, életre és munkára.
Ami a legfontosabb, hogy Bavinck nem esik bele napjaink világnézet leírási hibáiba.
Nem osztja fel az embereket mesterségesen elkülönített világnézeti kategóriákra.
Ehelyett a legalapvetőbb, örök filozófiai vitákhoz és kérdésekhez tér vissza - a „kultúra
mélystruktúráihoz” - az ismeretelmélet (honnan tudjuk?), antropológia (mi az emberi
természet, mi a baj vele, hogyan lehet megjavítani?), etika (mi az igazság? hogyan ismerjük
fel a jót és a rosszat?), metafizika (mi a valóság?) teológia (mi a célunk?) és eszkatológia
(hová tartunk?) kérdéseire. Megmutatja, hogy bár az egyes gondolati irányzatok - mint
ma az evolúciós naturalizmus vagy a kritikai rasszelmélet - önmagukban nem teljes
világnézetek, de szükségszerűen feltételeznek bizonyos válaszokat egyes világnézeti
kérdésekre.
Bavinck a leghasznosabb forrás a témában, amit eddig olvastam, de rövidsége
ellenére kihívást jelent. Két további, valamivel könnyebben érthető forrás javasolt, mivel
Bavinck pedagógiai és teológiai megközelítését követik. Biztosítják a teremtés, bűnbeesés,
megváltás és helyreállítás doktrínáinak kritikai eszközeit, amelyek segítségével a
kereszténység kapcsolatba léphet bármely egyénnel, világnézetüktől függetlenül. Ezek
közül kettő Nancy Pearcey, Total Truth: Liberating Christianity, Crossway, 2004 és Al
Wolters, Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview, Eerdmans, 2005.
5. Az általános kegyelem fontossága. Az „általános kegyelem” doktrínája széles körben elismert
bibliai tanítás. Az alapgondolata az, hogy Isten a teljes emberiségnek megadja a bölcsesség,
erkölcsi éleslátás, jóság és szépség ajándékát, vallási nézetektől függetlenül. Az Ézsaiás
45:1 Círus pogány királyról beszél, akit Isten felkent és vezetésre használta fel. Az Ézsaiás
28:23-29 azt mondja, ha egy gazda sikeres, Isten tanította őt, Tőle származik a sikere. A
Római levél 1. és 2. fejezete megerősíti, hogy minden emberben megvan Isten eredendő
ismerete. A Róma 2:14-15-ben Pál azt mondja, Isten törvénye minden ember szívébe be van
írva - minden emberben van erkölcsi érzék, igazságérzet, szeretet, az „aranyszabály” stb.
Minden nagyszerű művészi megnyilvánulás, hozzáértő gazdálkodás, hatékony kormány és
tudományos fejlődés Isten ajándéka az emberiségnek (Jakab 1:17). Ezek azonban „egyetemes
ajándékok”, mivel a lelket nem képesek megmenteni, de nélkülük a világ elviselhetetlen hely
lenne.
Nyilvánvaló a kérdés: hogyan egyeztethető össze az „általános kegyelem” azzal, hogy a
kereszténység éles ellentétben áll minden más világnézettel? A Róma 1:18 és az ezt követő
versek beszélnek erről a kérdésről. Isten „igazságának” „útját állta”(18. vers) minden
ember, és minden nem keresztény világnézet hozzájárul ehhez. Az igazság azonban
továbbra is ránk ereszkedik. Az újfordítású Biblia a következőképpen fordítja a 20. verset:
„Láthatatlan valóját (...) meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért
nincs mentségük.” A két görög ige, noszumena („megértve lenni”) és kathopatai („látva
lenni”) jelen idejű passzív alakban találhatók a versben. Isten jellemének valósága, és a
mi kötelességeink felé nem statikus, velünk született gondolatok vagy információk. Ezek
mindig megújuló, kitartó nyomást gyakorolnak minden ember lelkiismeretére. Ez pedig azt
jelenti, hogy minden nem keresztény gondolkodó alapjaiban téved, és mégis mondhat a
világnézete ellenére - és azzal összeegyeztethetetlen - igazságokat. A bűn doktrínája alapján
mi, keresztények nem vagyunk annyira bölcsek, mint amennyire világnézetünk alapján
lennünk kellene; az általános kegyelem doktrínája szerint pedig a nem hívők sem annyira
oktalanok, amennyire a helytelen világnézetük miatt lenniük kellene.
Kálvin egyensúlyt teremt a református hagyományban, amikor arról ír, hogy miért
tudunk ókori görög és római gondolkodóktól is tanulni a helytelen világnézetük ellenére.
„az igazságnak bennük tündöklő csodálatos fénye arra figyelmeztessen minket, hogy az
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akik nem értenek egyet, vagy ezeket a témákat mélyebben meg szeretnék
ismerni, ajánlom figyelmébe az előző mondat lábjegyzeteit.)

1. Az igazság Istene
A bibliai igazság nem egy pontokból álló lista, vagy szabályok, irányelvek összes
sége. Isten jellemén alapul, jellemének külső megvalósulása, amely mindig
tökéletesen igazságos.
Herman Bavinck Isten tulajdonságairól szóló nagyszabású munkájában azt
állította, hogy Isten igazságszolgáltatása a Bibliában egyszerre megtorló és
helyreállító jellegű. Nem csak megbünteti a gonoszságot, hanem helyre is állítja
az igazságtalanság áldozatait. Érdekes módon azonban „Isten helyreállító
igazságszolgáltatása a Szentírásban sokkal szembe ötlőbb, mint a megtorló jellege.”6 Isten ellenzi „a szegényeknek kijáró igazságszolgáltatás eltorzítását...,
emberi értelem, bár eredeti tiszta állapotából kiesett s megromlott, mindazáltal Isten
kiváló ajándékaival van felruházva és ékesítve jelenleg is. Ha elgondoljuk, hogy az igazság
egyedüli forrása Isten lelke, magát az igazságot nem fogjuk visszautasítani, sem megvetni,
akárhol tündököljék is felénk, ha nem akarunk lázadók lenni Isten lelke ellen (…) Azok
az emberek, akiket az írás „érzéki embernek” mond, oly éleselméjűek és mély belátásúak
voltak az alsóbbrendű dolgok kutatásában, az ily példákból tanuljuk meg, hogy mennyi
jót hagyott meg az Isten az emberi természet számára még azután is, hogy az az igazi jótól
megfosztatott.” (Institutio Christianae Religionis, II. 2.15).
Arról is írt azonban, hogy ugyan igaz, hogy ”az ember gonosz s elfajult természetében
még csillámlanak oly szikrácskák, melyek azt mutatják, hogy eszes lény, [ezt a
fényt azonban] a tudatlanság sötét köde mégis úgy elfojtja, hogy hathatósan nem
munkálkodhatik. (…) Tehát az emberi ész a maga erőtlenségéhez képest (…) elárulja, hogy
mily alkalmatlan [az igazság] keresésére és feltalálására.” (Institutio Christianae Religionis,
II. 2.12). Hogy állíthat Kálvin ilyen pozitív, majd ilyen negatív dolgokat pogány, politeista
szerzőkről? Képesek a nem hívők az igazságra, vagy sem? Igen, és nem. Kálvin figyelmesen
elolvasta a Római levél 1. fejezetét. Amit Kálvin az ókori pogány szerzőkről mond, az
vonatkozik a modern gondolkodókra is. Az általános kegyelem miatt bárkitől tanulhatunk,
és alázatosan meg kell hallgatnunk a nem keresztény gondolkodókat, mert a bűn a mi
elménket is elhomályosítja.
A téma további kifejtéséért lásd az Általános Kegyelemről szóló fejezetet Louis Berhof
Systematic Theology című munkájában, Herman Bavinck „Common Grace” című cikkét az
interneten, továbbá lásd Richard Mouw He Shines in All That’s Fair: Culture and Common
Grace, Eerdmans, 2001. Figyeljük meg egy pillanatra, hogy az előző jegyzet a keresztény
világnézetről hogyan kapcsolódik ehhez a jegyzethez az általános kegyelemről. Ha
mindkettőt erősen megtartjuk, és nem fordítjuk őket egymás ellen, egy olyan álláspontot
képviselhetünk a világ felé, amely értékeli a nem hívők által létrehozott gondolatokat és
művészetet, de közben felismeri a szerzők végzetesen téves világnézetét, és nem hajlandó
kompromisszumokat kötni. „Az emberi kultúra nagyszerű műveiben először Isten
kreativitásának tükörképét kell ünnepelnünk. És amikor azt elemezzük, hogy hol tévednek,
azt is szeretetben tegyük (...). [Francis] Schaeffer jó példája ennek a kiegyensúlyozott
megközelítésnek (...). Értékeli egy expresszionista festmény színeit és kompozícióját, vagy
egy Bergman film technikai minőségét (...), de mindeközben azonosítja a relativista vagy
nihilista világnézetet, amelyet kifejeznek” (Pearcey, Total Truth, 56-57). Az egyensúly,
amely Nancy Pearcey-t Schaeffer L’Abri lelkigyakorlatán Krisztushoz vezette, ma még
ritkább, mint akkor volt.
6. Herman Bavinck, John Bolt, and John Vriend, Reformed Dogmatics: God and Creation, vol. 2
Baker Academic, 2004, 222.
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az ártatlanok és igazak lemészárlását..., a megvesztegetést..., a jövevények,
özvegyek és árvák elnyomását.” „Tiszteletbe és jóllétbe emeli fel őket. (...) Az
igazságszolgáltatás kegyelmes és irgalmas cselekedet, ha szem előtt tartjuk a
szükségben lévőket.” Így tehát Isten helyreállító igazságszolgáltatása „a haragjával ellentétben nem áll szemben az állhatatos szeretetével, hanem nagyon is
közel áll hozzá, egyezik vele. Az igazságszolgáltatása „egyben a kegyelmének
megnyilvánulása (Zsolt 97,11-12; 112,3-6; 116,5; 118,15-19).”7
Az Úr igazságszolgáltatása megtorlásra is irányul. Nem csak azoknak szolgáltat igazságot, akikkel rosszul bántak, hanem büntetést is kiró azokra, akik
ezeket a gonoszságokat elkövették. „Nem kíméli a gonoszokat” (Ezékiel 7,4, 9,
27; 8,18; 9,10). 8 Az egész föld bírájaként az Úr végül mindenkinek igazságosan megadja, amit érdemel (ApCsel 17,30-31). Emellett viszont helyreállít és
megújít mindent, és nem lesz több gonoszság, szenvedés vagy halál (Máté
19,28). Igazságszolgáltatásának megtorló és helyreállító jellege is beteljesedik
a történelem végnapján, és az új eget és új földet betölti majd a dikaiszune igazság (2 Péter 3,13).9

7. Ibid, 223-224.
8. Az igerészeket a Magyar Bibliatársulat új fordításában közöltük.
9. Az emberi jogok teológiája. Herman Bavinck megmutatja, hogy az emberi jogok Isten
teremtői erején és megváltói kegyelmén alapulnak. Isten úgy teremtette meg a világot,
hogy mindennek megvan a saját lénye, és teremtett természetének megfelelő bánásmódot
érdemel. Az Isten képére teremtett embereknek joguk van ahhoz, hogy eszerint bánjanak
velük. „A teremtés értelmében (...) a „jogok” minden létező dolog puszta létezésének és
természetének részei. Ezek a jogok mindenek felett megadattak az értelmes lényeknek (...)”
(Reformed Dogmatics: God and Creation, vol 2, 227). A bűneink miatt azonban elvesztettük
a jogainkat. „Azt ugyan be kell ismernünk, hogy a dolog természetéből adódóan a teremtett
lényeknek nem lehetnek jogai Isten előtt (Róma 11:35; 1 Korintus 4:7), és nem kötelezhetik őt
semmire (...), azonban Isten maga az, aki „jogokat” ad a teremtményeinek (...), mert amikor
ezeket a jogokat az emberi bűn elveszítette, Isten „természeti szövetséget” kötött Noéval,
majd „kegyelmi szövetséget” Ábrahámmal, amely cselekedetek által, puszta kegyelemből,
számos jogot biztosított a teremtményeinek, és esküvel kötelezte magát ezen jogok
fenntartására (...)” (227).
Bavinck az 1 Mózes 9. fejezetére mutat, ahol az özönvíz után Isten szövetséget köt
„minden élőlénnyel” (1 Mózes 9:12), hogy nem pusztítja el a földet és lakóit, illetve az 1
Mózes 12. fejezetére, ahol Ábrahámmal köt szövetséget. Tehát ugyan Isten senkinek nem
tartozik semmivel, mégis létrehozott egy olyan igazság- és jogrendszert, amelyhez tarja
magát. Ezek a jogok a teremtésen - ahogy megalkotott bennünket - alapulnak, ugyanakkor
a kegyelmén is, mert szeretetből és irgalomból teszi mindezt, nem kötelezettségből. Bavinck
itt megmutatja, hogy a bibliai igazságszolgáltatás milyen gyökeresen különbözik minden
más világi politikai elmélettől. Végeredményben tehát az igazság és a jogok nem társadalmi
szerződések eredményei; nem is kizárólag az emberi értelem által felismert erkölcsi
törvényeken alapulnak (ahogy a felvilágosodás tartja); és nem is történelmi vagy anyagi
feltételekben gyökereznek (ahogy a marxizmus tartja). Valós alapjuk Isten teremtő és
megváltó természete (227-228).
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2. Az igazság különböző oldalai
Ezek az alapvető témák a bibliai igazságszolgáltatás négy vetületében bontakoznak ki. A bibliai igazságszolgáltatás négy jellemzője: radikális bőkezűség,
egyetemes egyenlőség, sorsfordító közbenjárás, és aszimmetrikus felelősség.

2.1 Bőkezűség
A bibliai igazságszolgáltatás első vetülete a radikális bőkezűség. Míg a világi
individualizmus szerint a pénzed a tiéd, a szocialista felfogás szerint pedig
a pénzed az államé, a Biblia azt mondja, hogy a pénzed Istené, aki aztán rád
bízta azt (1Krón 29,14; 1Krón 4,7). A Lukács 16,1-16-ban Jézus arra hív bennünket, hogy a vagyonunk bölcs sáfárai legyünk. A sáfárok egy birtok kezelői voltak,
a tulajdonos alatt dolgoztak, így egyszerre voltak mesterek és mégis szolgálók.
Tehát a vagyonunk a miénk, de mégsem a miénk.
A mózesi törvényben ez a két dimenzió egyszerre van jelen. A lopást minden
esetben igazságtalanságként kezeli: ha elvesszük valaki pénzét vagy tárgyi
tulajdonát, azzal megsértjük a tulajdonjogát. Sok törvény azonban azt is megmutatja nekünk, hogy ez a tulajdonjog nem teljes érvényű. A sabbat év törvénye
szerint hétévente minden adósságot el kellett engedni (5Móz 15,7-10). Még
ennél is radikálisabb törvény vonatkozott a „jubileum” évére. Minden ötvenedik évben a földeket visszaállították az eredeti felosztás szerint (3Móz 25,8-55).
Egy személy vagy család általában életében egyszer kapott lehetőséget az
újrakezdésre, függetlenül attól, mennyi adósságot halmoztak fel előtte.
Ezen kívül ott voltak a tallózásra vonatkozó törvények is. A földek tulajdonosai nem arathattak egészen a földjeik széléig, így maximalizálva a saját
bevételüket, hogy aztán a saját vagyonukból filantróp módon segítsék a szegényeket. Ehelyett a termény egy részét a földjeiken kellett hagyniuk, hogy a
felbérelt munkásaik és a szegények „tallózhassanak”, saját munkájukkal szerezhessenek ennivalót (3Móz 19,9-10; 23,22). Mózes ötödik könyve 24,19 azt
mondja, „a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az.” Az „övé legyen az”
kifejezés héberül tulajdonlásra utal.10 Isten azt mondja, az üzleti nyereséged
egy része nem a tiéd, hanem azoké, akiknek kevesebb jutott. De még mielőtt
azt gondolhatnánk, ez a gyakorlat erősen hajaz a szocializmusra, az 5Móz
23,24-25 megvédi a gazdát is azoktól, akik vissza akarnának élni a tallózás
lehetőségével. A mózesi törvény nem a vagyoni egyenlőség elvont koncepcióját
10. Ibid, 261.
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vagy a társadalmi osztályok eltörlését írja elő. Ez a fajta adakozás nem választ
ható jótékonykodás, de nem is állami újraelosztás.
Kálvin, és más teológusok is azt tanították, hogy a mózesi törvényben megjelenő
alapvető teológiai gondolatok érvényessége a vagyonról és az igazságszolgáltatásról időtálló.11 Craig Blomberg bibliatudós szerint egyik modern vagy
antik gazdasági modellbe sem illik bele az a vagyonszemlélet, amely ezekben a
törvényekben tükröződik. A jubileum és sabbat év törvénye nem tiszteli úgy a
„tőkejogot”, mint a kapitalista társadalmak. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy
nyoma sincs az állami tulajdonnak vagy az elvont egyenlőségnek. Blomberg
azt írja, a Biblia „éles kritikát fogalmaz meg mind az államközpontúság ellen,
amely semmibe veszi a személyes gyökerek értékét; mind a korlátlan individualizmussal szemben, amely az egyének jólétét a közösség kárára biztosítja”.12 Az
igazak inkább Isten és felebarátjuk iránti szeretetből „hajlandóak lemondani
előnyeikről a közösség javára; a gonoszok feláldozzák a közösség javát, hogy
maguknak előnyt szerezzenek.”13
Végeredményben azt mondhatjuk, a radikális bőkezűség nem kegyelem, hanem
igazságosság kérdése.14 Az Ezékiel 18,5 „először általánosságban elmondja,
11. Ahogy fent említettem, a Westminsteri Hitvallás szerint a polgári és jogi törvények mögött
az „általános egyenlőség” elve áll (Westminsteri Hitvallás 19:4). Kálvin János egyetért
ezzel, ahogy ez az izraeli polgári törvényekhez írt kommentárjaiból is látható. A tallózás
törvényéről ezt mondja: „Isten itt nagylelkűséget sulykol a földbirtokosok elméjébe (...). Az
pedig a szívtelen és rosszindulatú hálátlanság jele, ha visszatartjuk, amit az Ő áldásából
kaptunk” (Kálvin János, Kommentár Mózes utolsó négy könyvéhez, harmonikus formába
szerkesztve, Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezet, 639.).
12. Craig Blomberg, Neither Poverty Nor Riches: A Biblical Theology of Possessions, Leicester,
UK: Apollos, 1999, 46-46.
13. Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: Chapters 1-15, Eerdmans, 2004, 97.
14. Lehet a szeretet egyszerre adósság és ajándék? Igen. Az emberek nehezen értik az igazság
és a szeretet kapcsolatát. Úgy tűnhet, az igazságosság az, amikor megadjuk az embereknek,
amit megérdemelnek, a szeretet pedig az, amikor nem azt adjuk az embereknek, amit
érdemelnek. Akkor tehát összeegyeztethetetlen ellentét lenne a kettő között? Hogyan lehet
például a szegények iránti nagylelkűség egyszerre kötelesség (adósság) az igazság jegyében,
és könyörületből fakadó szabad cselekedet (ajándék)? A Róma 4:4 azt mondja, hogy minden,
amit Isten ad nekünk, vagy igazságosan járó bér, vagy kegyelemből és szeretetből fakadó
ajándék. Mivel Isten senkinek nem adósa, és így sosem tehetjük őt az adósunkká, minden,
amit tőle kapunk, ajándék (1 Korintus 4:7). Az emberek közötti kapcsolatokban azonban nem
a Róma 4:4, hanem a Róma 13:8-9 mutat nekünk utat: „Senkinek se tartozzatok semmivel,
csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.” Itt a
Biblia az mondja, felebarátaink szeretete kötelesség, és tartozunk ezzel, ugyanakkor lehet ez
valódi szeretetből való cselekedet. Kálvin azt mondja, „ki-ki úgy gondolkozzék, hogy ő (…)
felebarátainak adósa.” (Institutio Christianae Religionis III.7.7; II.8.7). Ahhoz azonban, hogy
a szeretet valódi szeretet legyen, nem lehet erőltetett reakció vagy kényszer. Hogy működik
akkor ez a dolog? Azok az emberek, akik azt gondolják, jó cselekedetekkel megválthatják
magukat, azért fognak engedelmeskedni Isten törvényének, mert muszáj. Ha azt gondolod,
szeretned kell az embereket ahhoz, hogy Isten a mennybe vigyen, kedves dolgokat fogsz
tenni másokért. De ezzel valójában nem őket szereted - ezzel magadat szereted, őket pedig
felhasználod, hogy a mennybe juss. Azok az emberek viszont, akiket megváltoztatott
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hogy a ṣaddîq, az igazak igazságosak, ezután pedig felsorol tizenegy konkrét
módot, ahogyan ezt az igazságot cselekszik.” A lista bármely pontjának elmulasztása igazságtalanság lenne, a listának pedig része, hogy „kenyeréből ad az
éhezőnek, és a meztelent felruházza” (7. vers).15 Tehát a szűkmarkúság igazságtalanság. A Jób 29 és 31,16 valamint az Ézsaiás 1 és 58 ugyanezt hangsúlyozza.17
A Lukács 12,16-21-ben Jézus a gazdag bolond példázatáról beszél, aki felhalmozta a vagyonát saját magának, miközben „Isten szerint” kellett volna
gazdagnak lennie. Jézus világosan elmondja, hogy „Isten szerint gazdagnak
lenni” azt jelenti „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak,
hogy nektek adja az országot! Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául”
(Lukács 12,32-33). A kommentátorok hangsúlyozzák, hogy az „adjátok el
a kegyelem — akik tudják, hogy már megváltattak, és azt is tudják, mibe került ez
Jézusnak — azért tartják be a törvényt, mert be akarják tartani. Már nem azért szeretik
felebarátaikat, hogy Istentől jutalmat kapjanak. Isten kedvéért, és a felebarátaik kedvéért
szeretik őket; hogy örömöt okozzanak annak az Istennek, aki mindent odaadott nekik, és
hogy átadják felebarátaiknak azt az örömöt, amit Istentől kaptak. Ezért mondja azt János,
hogy a szeretet ugyan parancsolat (1 János 2:7), de olyan parancsolat, amelynek örömmel,
szabadon engedelmeskedünk: „Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket” (1 János
4:19). Összefoglalva tehát: Isten azt parancsolja a keresztényeknek, hogy olyan szeretettel
szeressenek, ami nem csak egy parancsolatra adott válaszreakció. Arra hív bennünket, hogy
kötelezzük el a szívünket az evangélium iránt, amíg már szabadon szeretjük felebarátainkat.
Így működik.
15. Daniel Isaac Block, The Book of Ezekiel, Chapters 1–24, Eerdmans Publishing Co., 1997, 571.
16. A bőkezűség része az igazságosságnak. Amikor Jób a 29-31 fejezetekben azt mondja, felöltötte
a seddeqah öltözetét és a mishpat süvegét (Jób 29:14), az igazságtalanság konkrét példáit
mutatja be, például: „Ha megtagadtam a nincstelenek kívánságát (...), ha falatomat
egymagam ettem meg, és az árva nem evett belőle (...).” Azok, akik nem osztják meg a
szegényekkel a gazdagságukat, okkal rettegnek „Isten csapásától (...), fenségét nem bírom
elviselni” (Jób 31:16-17; 22-23). John Hartley ezt írja: „Jób elmondja az okát annak, hogy
könyörülettel fordul a szegények felé (...). Isten fensége lenyűgözte őt. Ezzel Jób nem azt
mondja, hogy folyamatosan félelemből cselekedett, és így félt bármit megkockáztatni. Ezt
sokkal inkább a bölcseleti könyvek kontextusában kell értelmeznünk, amelyek azt mondják,
hogy a bölcsesség alapja Isten félelme és tisztelete (...). Jób tudta, hogy ha nem segít a
szegényeken, nem tudta volna elviselni Isten fenségét. Isten jelenlétében elítéltetett volna.”
John E. Hartley, The Book of Job, Eerdmans Publishing Co., 1988, 417.
17. Rendszerszintű igazságtalanság a Bibliában: 1. rész. Az Ézsaiás 58. fejezete szerint azok, akik
kihasználják alkalmazottaikat (3. vers), nem osztják meg kenyerüket az éhezővel, vagy nem
biztosítanak menedéket a szegények és jövevények számára (7. vers), és nem küzdenek a
szegények nevében, nem dobják le „a jogtalanul fölrakott bilincseket” (6. vers). Alec Motyer
Ószövetség kutató magyarázata szerint a „jogtalanul fölrakott bilincsek” kifejezés azt jelenti,
hogy a munkások kihasználása és a javaink megvonása a szükségben lévőktől Isten képének
hordozói, az emberi lények szabadsága ellen elkövetett bűn. Azt jelenti, hogy állatként
bánunk velük. „A jogtalanul fölrakott bilincsek ledobása arra utal, hogy dolgoznunk kell
a helytelen társadalmi rendszerek, vagy egyének helytelen cselekedetei ellen, amelyek
lerombolják vagy csökkentik mások szabadságát. A járom köteleinek kibontása arra utal,
hogy el kell törölnünk azt, ahogyan az emberekkel állatokként bánnak. Az elnyomottak azok,
akiket megtört az élet. Nem csak a helyzet javításáért kell dolgoznunk; célunk az is, hogy
az elveszett pozitív értékeket újra rögzítsük. Megkötözöttség és megtörtség helyett legyen
szabadság - nem csak a járom köteleinek kibontásával, hanem maga a járom kettétörésével,
legyen az igazságtalanság (6b), embertelenség (6c), vagy egyenlőtlenség (6d).” J.Alec Motyer,
The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, IVP, 1993, 481.
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vagyonotokat” nem azt jelenti, adjátok el összes vagyonotokat, de nem is azt,
hogy anélkül adjunk, hogy ez bármiféle áldozatot jelentene számunkra.18
A szocializmus és a libertarianizmus is kötelességnek tartja a szegények
támogatását a „vízszintes” síkon. A baloldalon a pénz az államé, így a vagyon
kiosztása a szegényeknek nem önkéntes. A jobboldalon a pénz csak a tiéd,
az adakozás önkéntes és választható. A Biblia tanítása szerint a „függőleges”
dimenzió a legfontosabb - az Istennel való kapcsolat. A pénzed a tiéd, és senki
nem veheti el tőled. Ugyanakkor erkölcsi kötelességed Isten és felebarátod felé,
hogy önzetlenül és bőkezűen használd fel a pénzed arra, hogy szeress vele
másokat, képességeid és mások szükségletei szerint.19

2.2 Egyenlőség
A bibliai igazságszolgáltatás második vetülete az egyetemes egyenlőség. A Biblia
igazságszolgáltatása megköveteli, hogy társadalmi osztálytól, etnikumtól,
nemzetiségtől, nemtől, vagy bármilyen más társadalmi kategóriától függetlenül mindenkit ugyanazon elvek szerint, ugyanolyan tisztelettel kezeljünk.
A 3Móz 19,15 azt mondja: „Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben! Ne
légy elfogult a nincstelen javára, és ne kedvezz a hatalmasnak! Igaz (sedeqah)
ítéletet hozz honfitársad ügyében!” Az 5Móz 16,19 azt mondja: „Ne kerüld meg
18. Darrell L. Bock, Luke 9:51-24:53, Baker Books, 1996, 1166-1167.
19. Régebbi keresztény tanúságok a bőkezűségről. Liberálisak vagy konzervatívak? Igen. (a)
Nincs elvont egyenlőség. A Mózes 5. könyvéhez írt kommentárjában Kálvin megállapítja,
hogy nincs szó a magántulajdon eltörléséről, sem a vagyon „egyenlő elosztásáról.” „Isten
valóban nem azt követeli, hogy akiknek bőségesen van, azok oly bőven adják tovább a
terményüket, hogy mások meggazdagításával magukat fosszák ki (...)” Kálvin rámutat arra,
hogy Pál a mózesi törvény segítségével hoz egyensúlyt a keresztény bőkezűségbe. Senkitől
nem várja, hogy erőltesse az adakozást, vagy „nyomorúsága legyen” (2 Korintus 8:13). Kálvin
János, Evangéliumi harmónia, 150-152. (b) Mégis erős a kötelességérzet. Mivel a pénzünk
Istené, és ő azt várja, hogy osszuk meg a szükségben lévőkkel, Nagy Szent Vazul (Kr. u. 32979) ezt írta: „A kenyered a szegényeké, a kabátod a szekrényedben a mezíteleneké, a cipőd
(...) a cipőtleneké; az arany, amelyet rejtegetsz, a rászorulóké.” Vazul nyilvánvalóan nem
lehetett marxista. A Biblia „mester és szolga” aspektusát vizsgálja. Senki nem kobozhatja el
a pénzed, mivel te vagy a háztartás ura, de mivel Isten sáfára vagy, és neki ez az akarata, a
szegényeknek jogai vannak a vagyonodra nézve. (c) A képességek és szükségek értékelése.
Hasonlítsuk ezzel össze a Westminsteri Nagykáté 141. kérdését, amely azt mondja, hogy
a szegényeknek való adakozásunk a mi képességeinktől és az ő szükségleteiktől függ.
„Adjunk és kölcsönözzünk szabadon, saját képességeinknek és mások szükségleteinek
megfelelően” (Westminsteri Nagykáté 141). Tehát minél többre vagyunk képesek, és
minél jobban rászorulnak mások, annál többet kell adnunk. (d) Összefoglalás: A Biblia
foglalkozik a magántulajdon biztosításának konzervatív kérdésével, ugyanakkor a közösség
szükségleteinek liberális kérdését sem hanyagolja el - mindemellett azonban mindkét világi
nézetet alapjaiban forgatja fel, mivel azt mondja, a szegények felé adakozás a „vertikális”
dimenziója miatt egyszerre „igazságos” (Zsolt. 112:9, sadeqah, Máté 6:1, dikaioszüne) és
kegyelmes (Lukács 10:37). További részletekért arról, hogy a Biblia hogyan helyezi új
alapokra az alternatívákat ahelyett, hogy „Középutat” keresne, lásd a 67. jegyzetet.
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a törvényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza
van (sedeqah).”
Ez a páratlan bibliai gondolat forradalminak számított a világtörténelemben.
A környező kultúrák és társadalmak számára ismeretlen volt: lásd Hamurappi
híres törvényét.20 A görögök és rómaiak számára is idegen elképzelés volt,
hogy minden ember ugyanolyan értékes, és mindenkinek egyenlően kijár az
emberi méltóság. Arisztotelész elhíresült meggyőződése az volt, hogy néhány
etnikum és nemzetiség megérdemelte a szolgasorsot. Tom Holland azt írja,
Izraelen kívül az összes ókori kultúrából teljesen hiányzott „az a gondolat,
hogy a szegények vagy gyengék is esetleg értékesek lehetnek.”21 Ami a görögök,
rómaiak, és más antik kultúrák gondolatvilágából hiányzott, az Mózes első
könyve, amely azt tanítja, hogy Isten minden embert ugyanúgy „a maga képmására teremtett” (1Móz 1,27).22 A Biblia mindenhol ezt veszi alapul: „Aki
elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen,
az dicsőíti” (Péld 14,31). „Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az ÚR
alkotta” (Péld 22,2).23
Jézus társadalmi osztálytól függetlenül ugyanolyan szeretettel és tisztelettel
fogadott minden embert, amivel felháborodást okozott a társadalmi szempontból érzékeny kérdésekben. A zsidók a szamaritánusokra alsóbbrendű
etnikumként tekintettek, azonban Jézus kétszer is ugyanarra a lelki szintre
helyezte a szamaritánusokat és a zsidókat (Lukács 9,54; 17,16). Valóságos lázadás tört ki, amikor Jézus kijelentette, hogy Isten ugyanúgy szereti a pogányokat,
például a sareptai özvegyet és a szíriai Námánt (Lukács 4,25-27), mint a
zsidókat. Jézus kinyúlt a társadalomból kivetett leprások felé, szembeszállt a
20. A bibliai igazságszolgáltatás egyedülállósága az ókori világban. Hamurappi törvénye
szerint a bűnöket társadalmi osztály alapján büntették. Ha egy felsőbb osztálybeli ember
meggyilkolt egy alacsonyabb rangút, lehet, hogy csak pénzbírsággal büntették. Ha azonban
egy alacsonyabb osztályba tartozó meglopott egy felsőbb osztálybelit, a büntetése halál
volt. A bibliai igazságszolgáltatás ugyanazért a bűnért ugyanazt a büntetést írja elő minden
embernek, társadalmi osztálytól függetlenül. A mózesi törvény továbbá sosem büntet
lopást halállal. Nem azért, mert a lopás nem komoly bűn, hanem mert a Biblia sokkal
értékesebbnek tartja az emberi életet, mint a tulajdont. Lásd Desmond T. Alexander, From
Paradise to Promised Land: An Introduction to the Pentateuch, Grand Rapids, MI: Baker
Publishing, 2012, 210, 217, 219.
21. Tom Holland, Dominion: How the Christian Revolution Remade the World, Basic Books, 2019,
16.
22. Ibid, 443.
23. Ahogy Martin Luther King Jr az „Amerikai álom” tanításában mondta: „Isten képében
nincsenek fokozatok. A szoprán fehértől a basszus feketéig minden ember számít Isten
zongoráján, pontosan azért, mert minden ember Isten képére teremtetett.” Ez a tanítás sok
helyen megtalálható az interneten.
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kor társadalmi tilalmaival, és megérintette őket (Luk. 5,12-16; 17,11-19).
Nem csak arra bátorította tanítványait, hogy nagylelkűek legyenek a szegények
felé (Lukács 11,41; 12,33; 19,8), hanem arra is, hogy fogadják őket vendégül otthonukban és családjukban (Lukács 14,13). A vendéglátás akkoriban a barátság és
partneri kapcsolat jele volt, és a szegényeket ilyen módon egyenlőként kezelni
meghökkentőnek számított. Az irgalmas szamaritánus példázatán keresztül
(Lukács 10,25-37) Jézus megmutatta, hogy a „szeresd felebarátod” gyakorlati,
anyagi, és egészségügyi segélynyújtást jelent más vallású és etnikumú emberek
felé. Az igazságszolgáltatás és a felebaráti szeretet is megköveteli, hogy minden
valláshoz, etnikumhoz, és társadalmi osztályhoz tartozó embert ugyanolyan
méltósággal, ugyanolyan értékesként kezeljünk.24
Az Újszövetség a további része Jézus szabályát követi: „Testvéreim, amikor a
dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek
személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában
egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és
ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide
kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide
a zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem
lettetek-e gonosz szándékú bírákká? De ti megszégyenítettétek a szegényt.”
(Jakab 2,1-4,6)
Kálvin János az Institutio Christianae Religionis című művében található az
egyik legékesszólóbban megfogalmazott bibliai felhívás arra, hogy minden
embert, mind cselekedetekben, mind hozzáállásban, teljesen egyenlőként
kezeljünk. Kálvin elismeri, hogy „igen [sok ember], ha a saját érdemüket tekintjük, erre méltatlanok.” Ennek ellenére azt mondja: „a Szentírás azonban e
tekintetben is igen helyes okoskodással támogat bennünket, midőn arra tanít,
hogy nem az emberek érdemeire kell tekintettel lennünk, hanem Isten képét
kell mindenkiben szem előtt tartanunk, amely iránt pedig teljes tisztelettel és
szeretettel tartozunk viselkedni.”25 Végül megállapítja, hogy „bárki jöjjön tehát
hozzád, aki a te támogatásodra szorul, nincs okod arra, hogy tőle segítségedet
24. Összefoglalóért lásd Donald Guthrie, New Testament Introduction, IVP, 1970. 90-91.
25. Kálvin azt írja, hogy úgy kell tekintenünk magunkra, mint akik mindenkinek segítséggel
tartoznak, mivel mindenki Isten képére teremtetett - keresztény és nem keresztény egyaránt.
Ez a szabály Kálvin szülővárosában is érvényben volt. Ugyan Genf minden lakója törvény
szerint a Genfi Református Egyházhoz tartozott, Kálvinnak nem voltak olyan illúziói, hogy
mindenki hívő lenne. Azt írta, „Ebben az egyházban viszont sok képmutató keveredik el,
akiknek üres címükön és titulusukon túl semmi közük Krisztushoz.” (Institutio Christianae
Religionis IV.1.7).
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megvond. (…) [N]em az emberek gonoszságát kell tekintenünk, hanem az
Istennek bennük lakozó képét kell szem előtt tartanunk, mely bűneik eltörlése
és megsemmisítése után szépségével és méltóságával embertársaink szeretetére és magunkhoz ölelésére indít bennünket. (…) [A keresztényeknek] bele
kell magukat élniük annak helyzetébe, akiről látják, hogy segítségre szorul
s annak sorsán épp úgy szánakozniuk kell, mintha azt ők maguk éreznék és
viselnék, úgy, hogy a könyörületesség és részvét indítsa őket a segélyadásra
oly mértékben, mintha azt maguknak adnák.”26

26. Kálvin János a felebarátaink szeretetéről. Kálvin teljes szövege: “Az Úr parancsa szerint
általánosságban mindenkivel jót kell tenni (Zsid 13:16), bár igen sokan, ha a saját érdemüket
tekintjük, erre méltatlanok; a Szentírás azonban e tekintetben is igen helyes okoskodással
támogat bennünket, midőn arra tanít, hogy nem az emberek érdemeire kell tekintettel
lennünk, hanem Isten képét kell mindenkiben szem előtt tartanunk, amely iránt pedig teljes
tisztelettel és szeretettel tartozunk viselkedni. Isten képe iránt még nagyobb figyelemmel
kell lennünk hitünk cselédiben (Gal. 6:10), mivel azt a Krisztus lelke újította fel és állította
helyre bennük. Bárki jöjjön tehát hozzád, aki a te támogatásodra szorul, nincs okod arra,
hogy tőle segítségedet megvond. Azt akarnád talán mondani, hogy idegen? (…) [Vagy] hogy
megvetni való haszontalan ember; íme az Úr pedig bebizonyítja, hogy olyan, akit ő a saját
képének tisztességére méltatott. Ha azt akarnád mondani, hogy semmiféle kötelezettséged
sincs irányában; íme az Úr őt mintegy a maga helyébe állítja, hogy vele szemben gondolj
végig azon a sok és nagy jótéteményen, melyekkel téged önmaga iránt lekötelezett. Ha azt
akarnád mondani, hogy méltatlan arra, hogy akár egy lépést is tégy érdekében; íme Isten
képe, mely őt neked ajánlja, megérdemli azt, hogy önmagadat és mindenedet átadjad neki.
És hogy ha ő nem csak semmi jót sem érdemelt a te részedről, hanem igaztalanságával
és rossz cselekedeteivel megbántott is téged, ez sem alapos ok arra, hogy megszűnj őt
szeretettel ölelni magadhoz és a szeretet cselekedeteiben részesíteni (Máté 6:14; 18:35;
Lukács 17:3). Egészen mást érdemelt ő tőlem – mondod te. De hát mit érdemelt tőled az
Úr, aki, mikor azt parancsolja, hogy bocsásd meg felebarátodnak mindazt, amit ellened
vétett, bizonyára magára akarja vállalni ezekért a felelősséget. S valóban, ezen az egy úton
juthatunk csak arra, ami nem csak nehéz dolog, hanem az emberi természettel teljesen
ellenkezik is: hogy tudniillik szeressük azokat, akik minket gyűlölnek; a rosszakért jóval
fizessünk s hogy a szidalmakat áldással viszonozzuk (Máté 5:44). Ha tudniillik nem feledjük
azt, hogy nem az emberek gonoszságát kell tekintenünk, hanem az Istennek bennük lakozó
képét kell szem előtt tartanunk, mely bűneik eltörlése és megsemmisítése után szépségével
és méltóságával embertársaink szeretetére és magunkhoz ölelésére indít bennünket. (…)
Mert megtörténhetik, hogy valaki külsőleg megadja ugyan mindenkinek mindazt, amivel
köteles, mindamellett is nagyon messze van a cselekvés igaz módjától. Tapasztalhatjuk
ugyanis, hogy vannak olyanok, akik nagyon is bőkezűnek akarnak látszani, akik azonban
semmit sem ajándékoznak anélkül, hogy büszke arcukkal, sőt gőgös szavaikkal is ezt
fel ne hánytorgatnák. A nyomorúságnak azonban oly nagy fokára jutottunk már ebben
a szerencsétlen korban, hogy az embereknek legalább nagyobb része jóformán semmi
alamizsnát sem ad gyalázkodás nélkül. Pedig ezt a fonákságot még a pogányok között sem
volna szabad eltűrni. A keresztényektől ugyanis nem csak azt lehet megkívánni, hogy vidám
arcot mutassanak és szeretetreméltó szavakkal tegyék kedvessé szolgálataikat, hanem
valamivel többet. Először is bele kell magukat élniük annak helyzetébe, akiről látják, hogy
segítségükre szorul s annak sorsán épp úgy szánakozniuk kell, mintha azt ők maguk éreznék
és viselnék, úgy, hogy a könyörületesség és részvét indítsa őket a segélyadásra oly mértékben,
mintha azt maguknak adnák. ” (Institutio Christianae Religionis, III.7.6-7). Kálvin János,
A keresztyén vallás rendszere, szerk. Dr. Antal Géza, fordította: Ceglédi Sándor és Rábold
Gusztáv, 1. kötet. Ref. Főiskolai Könyvnyomda, Pápa, 1909.
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2.3 Közbenjárás
A bibliai igazságszolgáltatás harmadik vetülete a valódi, sorsfordító közbenjárás
a szegényekért. A 41. Zsoltár második verse szerint „Boldog az, akinek gondja
van a nincstelenre.”27 A „gondja van” kifejezésre lefordított eredeti szó azt
jelenti, a hívők különleges figyelmet fordítanak a gyengékre és szegényekre,
próbálják megérteni a helyzetük okát, időt és energiát fordítanak arra, hogy
változtassanak rajta.28 „Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni.” (Péld 29,7)
Ugyan mindenkit egyenlőként kell kezelnünk, és nem lehetünk személyválogatók (3Móz 19,15), mégis különös tekintettel kell lennünk a szegényekre,
gyengékre, erőtlenekre. A Példabeszédek 31,8-9 azt mondja „Nyisd meg szádat
a némáért, a mulandó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához (sedeqah) a nincstelent és a szegényt!” Ez ellentmondás
lenne? Nem. A Biblia nem mondja, „Nyisd meg a szád a gazdagok és hatalmasok
ügyéért.” Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatalmasok emberként kevésbé
lennének fontosak Isten előtt. Pont ugyanannyira fontosak. De nincs szükségük
arra, hogy felszólalj az érdekükben. A szegényeknek viszont szükségük van rád.
A közbenjárásra való felhívás alapja az, hogy a szegények és jövevények is
egyenlő jogokkal rendelkeznek. Az 5Móz 24,17 és 19 azt mondja: „Ne forgasd
ki jogaiból a jövevényt és az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját! (...)
Ha learatod gabonádat a mezőn, és ottfelejtesz egy kévét a mezőn, ne menj
vissza fölvenni! Legyen az a jövevényé, az árváé és az özvegyé: így megáldja
majd Istened, az ÚR kezed minden munkáját.” Christopher Wright így magya
rázza ezt meg: „A kifejezés szó szerint azt jelenti, „ne tagadd meg a mispat-ot a
jövevénytől, árvától és özvegytől”(...) A mispat (...) része egy személy általános
jogai (...) a következő szabályok tehát nem jótékonyság, hanem jogok kérdése.
Isten színe előtt egy özvegynek joga van ahhoz, hogy ne zálogosítsák el a
legszükségesebb ruháit, ha kölcsönhöz akar jutni. A 19-21. versek tallózásra
vonatkozó szabályai pedig jogok, nem alamizsna.29
A közbenjárásra való felhívás azon a tényen alapul, hogy a bukott világunkban
a lehetőségek és források eloszlása rendkívül egyenlőtlen. „A szegényt még
barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik” (Péld 14,20; 19,4). Azoknak,
27. A fordítás és a megjegyzés alapja Peter C. Craigie, Psalms 1-50: Word Biblical Commentary,
Thomas Nelson, 2004, 318, 320.
28. Derek Kidner, Psalms 1-72: An Introduction and Commentary, InterVarsity Press, 1973, 161.
29. Wright, 260.
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akik kiváltságos családba születtek, automatikusan megadatnak a „barátok”
- kapcsolatok hatalommal rendelkező emberekkel, hatalmas szociális tőke,
amely egyengeti az életük útját. A szegényeknek nincs ilyen tőkéjük. A szegény
környékeken élő gyerekek általában alsóbbrendű oktatásban részesülnek, és
tanulásra rendkívül káros környezetben nőnek fel. A konzervatív szemlélők a
szülőket hibáztatnák ezért, a progresszívek pedig a társadalmi problémát emelnék ki. Azt viszont senki nem gondolja, hogy a gyerekek hibája lenne. „Barátok”
nélkül születnek a világba, akik ajtókat tudnának megnyitni előttük.
A közbenjárásra való felhívás az „elnyomás” valóságát is alapul veszi. A legfőbb héber szó a szegényekre az a’ni az an’not szóból ered, amely azt jelenti,
erőszak által alacsonyrendű státuszba kerülni. A gazdagoknak és hatalmasoknak számtalan lehetősége van arra, hogy a saját javukra fordítsanak dolgokat
- a bíróságon, piacon, közösségükben - mások kárára. „Ne rabold ki a szegényt,
mivel szegény ő, és ne tipord el a nincstelent a kapuban!” (Péld 22,22) Minden
kultúrában évszázadok óta látható, hogy a kevésbé jómódúakat nagyobb
valószínűséggel ítélik el a bíróságon, és súlyosabb büntetést kapnak ugyanazokért a bűnökért, amiket tehetősebbek is elkövettek. A Példabeszédek 11,26
elpanaszolja, hogy az árusok visszatartották a búzát, így megemelve az árakat,
hogy a szegényektől minél több pénzt szedhessenek el. Az 5Móz 24,14-15 pedig
arról beszél, hogy a napszámosokat „kizsákmányolják” azzal, hogy nem fizetik
meg őket naponta.30 A Jeremiás 22,3 azt írja, „Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, az árvát és az özvegyet...” Jeremiás azokat a
csoportokat emeli ki, akik nem tudják megvédeni magukat a kizsákmányolástól
30. Rendszerszintű igazságtalanság a Bibliában: 2. rész. Az igazságtalan bérfizetés egy konkrét
példája látható az 5 Mózes 24:14-15-ben: „Ne zsákmányold ki a nincstelen és szegény
napszámost, akár a testvéred, akár olyan jövevény, aki országodban, a te lakóhelyeiden
él. Még aznap add ki a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nincstelen ő, és sóvárog utána:
ne kiáltson az ÚRhoz miattad, mert akkor vétek fog terhelni.” A bent lakó munkásokat és
szolgákat hetente, vagy még ritkábban fizették ki. A „napszámosok” azonban rövidtávú
munkákat végeztek, és nagyobb valószínűséggel éltek mélyszegénységben, mivel a legtöbb
pénzük élelemre ment el. Így naponta szükségük volt a bérükre, ami a földbirtokosoknak
hátrányt jelentett. A piaci erők miatt a napszámosok kénytelenek voltak minden munkát
elvállalni, bármilyen feltételekkel, és így a földbirtokosok általában nem fizették ki őket
naponta (valószínűleg ez volt a helyzet, különben nem lett volna szükség a törvényre).
A Biblia azonban azt mondja, a mindennapos kifizetés elmulasztása a szegények
„kizsákmányolása.” A héber szó (’asaq) jelentése „kirabolni” - igazságtalanul elnyomni.
Elvették a szegényektől az alapvető, minimális táplálkozáshoz való hozzáférést, amely
a többi munkásnak megadatott. Kálvin a szöveghez írt kommentárjában ezt az elvet a
mai munkáltatókra is kötelező érvényűnek találta. Azt mondja, hogy amikor embereket
alkalmazunk, nem szabad: “ túlontúl szűkmarkúak és fukarok legyünk velük szemben, mert
annál nincs is gyalázatosabb, hogy amikor a szolgálatunkban állnak, még ahhoz se legyen
elég jövedelmük, hogy szerényen bár, de megéljenek. (…)Ebből következtetünk arra, hogy
ez a törvény nem polgárjogi, hanem teljes mértékben lelki, és megköti a lelkiismeretünket
Isten ítélőszéke előtt.” Kálvin János, Kommentár Mózes utolsó négy könyvéhez, harmonikus
formába szerkesztve, Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezet, 616.
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úgy, ahogy mások tudnák. „Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent ne sanyargassátok” (Zakariás 7,10).
A Tízparancsolat mindegyike megtilt valamit, de ugyanakkor ellentétes, pozitív
kötelezettségre is utal. A Westminsteri Nagykáté tanítása szerint ahhoz, hogy
a hatodik parancsolatnak engedelmeskedjünk - „ne ölj” - nem szabad „az élet
védelmére szolgáló törvényes eszközöket elhanyagolni és megvonni” (136.
kérdés). Ez nem csupán azt jelenti, hogy nem ölünk meg senkit szándékosan,
hanem azt is, hogy nem engedjük, hogy a biztonságukra és fizikai jóllétükre
veszélyes körülmények között éljenek.31 Azt jelenti, nem fordíthatjuk el a
fejünket azokról a környékekről, ahol szörnyű az egészségügyi ellátás, ahol a
környezeti tényezők veszélyeztetik a lakókat, vagy a nem megfelelő táplálkozás
és lakhatási lehetőségek vannak káros hatással a jóllétükre.
A szegények legfőbb pártfogója maga Isten. Felveszi a harcot a szegények
„ügyében”, és arra hívja a népét, hogy ugyanezt tegyék. „Mert az ÚR perli
perüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől.” (Péld 22,33 vö. 5Móz 10,1819) Jézus ezt mondta: „Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak,
akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? (...)Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan” (Lukács 18,7-8). Jézus maga is felveszi a pártfogó
szerepét, és számonkéri a farizeusokat, amiért „pénzsóvárak” (Lukács 16,14),
és az írástudókat, amiért „felemésztik az özvegyek házát” (Lukács 20,47),
kihasználva a bizonytalan pénzügyi és jogi helyzetüket.32
Hogyan tudunk tehát közbenjárni? A Biblia legalább három lehetséges módot
említ. A fizikai szükségleteket kielégíthetjük közvetlenül (Lukács 10,30-35).
31. Kálvin a következőt írta a hatodik parancsolatról: “Minden embernek gondja legyen az összes
emberek sértetlenségére. (…) Megparancsoltatik ezért nekünk, hogy, ha valami segítség
embertársaink életének megoltalmazására kezünk ügyében van, hűségesen nyújtsuk azt;
gondoskodjunk arról, ami embertársaink nyugalmára szolgál; kárának elejét vegyük és ha
bajban van, nyújtsuk neki segítő kezünket.” Kálvin János, A keresztyén vallás rendszere,
szerk. Dr. Antal Géza, fordította: Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv, 1. kötet. Ref. Főiskolai
Könyvnyomda, Pápa, 1909.
32. „Jézus vádjai az írástudókkal szemben nagyon hasonlítanak az izraelita próféták vádjaira,
akik elítélték a hatalmasokat és gazdagokat, amiért kihasználták a gyengéket és szegényeket,
többek között özvegyeket (Ézsaiás 10:2; Ámósz 2; Mikeás 3) (...). A szaducceusokkal
ellentétben az írástudók nem voltak szabályszerűen gazdagok, így bizonyos mértékig a
hívek és pártfogók ajándékaitól függött a megélhetésük. Néhány írástudó kihasználta mások
megbecsülését és nagylelkűségét. Egy írástudóval folytatott korábbi beszélgetésében (10:27)
Jézus az 5 Mózes 6:5 és a 3 Mózes 19:18-at idézve elmondta, mi az igazi vallás: a törvény
lényege Isten és a felebarátaink szeretete. Néhányan azonban segítség helyett ártanak
egymásnak, és ezek közül a legrosszabbak a vallást használják mind tetteik eszközeként,
mind igazolásukra. Jézus ítélete azokra, akik a vallást használják saját dicsőségükre, nem
ismer megalkuvást: „ezekre vár a legsúlyosabb ítélet” (20:47).” James R. Edwards, The
Gospel According to Luke, Eerdmans, 2015, 587.
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Ebben az esetben a közbenjárás központjában az áll, hogy egy ember vagy család
számára biztosítjuk azokat a jogi, egészségügyi, anyagi és egyéb forrásokat,
amelyekre szükségük van krízishelyzetben. Lehetőség van megerősítésre is:
segíthetünk egy személynek, családnak vagy közösségnek, hogy önellátóvá
váljanak (5Móz 15,13-14). Ez a fajta befektetés segíti a személyt, családot vagy
csoportot abban, hogy eljussanak arra a pontra, ahol rendelkeznek a szükséges
forrásokkal és tőkével - társadalmi, anyagi, kulturális és személyes értelemben - ahhoz, hogy ne igényeljenek folyamatos közbenjárást és külső segítséget.
Végül pedig a közbenjárás célpontjai lehetnek azok a társadalmi struktúrák, amelyek bizonyos csoportokat hátrányosan megkülönböztetnek. Jób
elmondása szerint nem csak, hogy ruhát adott a ruhátlannak, hanem „összetörte az álnok állkapcsát, és fogai közül kihúzta a zsákmányt” (Jób 29,17). Ez
sokféleképpen történhet. A gyülekezet megtilthatja a tagjainak, hogy ezekben
az igazságtalan társadalmi struktúrákban részt vegyenek, így aláásva azokat.
Pál megtiltotta a keresztényeknek, hogy „emberrablásban” vegyenek részt ezzel az emberrabláson alapuló rabszolga kereskedelemre utalt, amely gyakran
előfordult a római társadalomban (1Tim 1,8-11).33
A Lukács 14. fejezetében Jézus felszólította a követőit, hogy teljesen határolódjanak el a patrónusi rendszertől, amely a társadalmi egyenlőtlenség egyik
legnagyobb okozója volt (lásd alább). Essau McCaulley, Tom Holland és mások
is bemutatták, hogy a korai egyház szeretetről és egyetemes emberi méltóságról
szóló tanításai szolgáltak később alapul a rabszolgaság eltörléséhez.34 Egyes
esetekben úgy tudunk társadalmi struktúrák ellen küzdeni, hogy nyilvánosan
felszólalunk a helytelenül cselekvő vezetők ellen. A Dániel 4,24-ben Dániel azt
tanácsolja egy pogány királynak, hogy hagyjon fel a vétkeivel és „bánj[on] irgalmasan a szegényekkel.” Amikor Jézus a szolgálata miatt konfliktusba került
a hatalommal Heródes személyében, szembeszállt vele, és „annak a rókának”
nevezte (Lukács 13,32-33): egy vallási vezető nyilvánosan kifogásolt egy politikai vezetőt.

2.4 Felelősség
A bibliai igazságszolgáltatás negyedik vetülete a felelősség - egyetemes és egyéni
szinten is. Az igazságszolgáltatás egyik legalapvetőbb definíciója „megadni az
33. Esau McCaulley, Reading While Black: African-American Biblical Interpretation as an
Exercise in Hope, IVP, 2020, 53.
34. Ibid, 139-162.
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embereknek, ami jár nekik.” De vajon csak a saját bűneinkért tartozunk felelősséggel, vagy bűnrészesek, felelősek vagyunk mások bűneiért is?
Egyetemes felelősség:
A Józsué hetedik fejezetében Ákán bűnt követ el, amikor ellopja és elrejti Jerikó
hadizsákmányának egy részét. A szövegből kiderül, hogy Ákánnal együtt a
családját is kivégezték (15. és 25. vers).35 Ezen kívül a szöveg szerint Isten
az egész nemzetet felelősségre vonta ezért a bűnért. Büntetésként Aj első
ostrománál egy olyan bűnért haltak meg Izraeliták, amelyről nem is tudtak (5,
11-12. vers). A 4Mózes 16. fejezetében Kóra, Dátán és Abirám családjai is meghaltak azokért a bűnökért, amiket ezek a férfiak elkövettek.36 A 2Sámuel 21-ben
Isten három év éhezéssel sújtotta Izraelt, és nem válaszolta meg a földjükért
mondott imákat (14. vers). Amikor Dávid megkérdezte, miért van ez, Isten azt
válaszolta neki, hogy Izrael egészét felelősségre vonta azért, amit Saul király a
gibeonitákkal tett, annak ellenére, hogy Saul már halott volt.37
Gyakori válasz ezekre a történetekre, hogy Istennek különleges kapcsolata
volt Izraellel. Ők voltak a választott nép, és ezért Isten egy egységként kezelte
őket, míg rajtuk kívül csak egyéneket vont felelősségre. Isten azonban pogány
népeket is felelősségre vont az elődeik bűneiért. Az 1Sámuel 15,2-ben Isten
35. Egyetemes felelősség: 1. rész „A 25. versben (...) az egyes és a többes szám együttes
használata valószínűleg arra utal, hogy Ákánt külön végezték ki, hogy példát statuáljanak. A
tény, hogy a családja ugyanerre a sorsa jutott, abból következhet, hogy tudtak erről a bűnről.
A zsákmányt végül az atyai sátorban rejtette el. Az egyetemes bűn eleme is megjelenik
itt. Az 5 Mózes 24:16-ot egyensúlyban tartja az 5 Mózes 5:9. Nem szabad az előbbire úgy
tekintenünk, mint individulaistább, kevésbé „szakrális” nézetre, mint az utóbbi. Ha helyesen
értelmezzük, a Biblia sehol nem tanít individualizmust. Arra is vigyáznunk kell, hogy ne
tekintsünk az egyetemes elvre úgy, mint a primitív gondolkodás maradványa, amely nem
összeegyeztethető a modern gondolkodással.” Marten H. Woudstra, The Book of Joshua,
Eerdmans, 1981, 130–131.
36. Egyetemes felelősség: 2. rész Néhányan azt mondják, a család többi tagja is személyesen
részt vehetett a bűnben - Istennek ellenszegülve ők is megkérdőjelezték Mózes vezetését.
Azonban mivel a család minden tagja ugyanazt a büntetést kapta, és valószínűtlen, hogy
egyéni bűneik ugyanolyan súlyosak lettek volna (különösen a gyerekek esetében), így még ha
részt is vettek valamilyen szinten, fennáll az egyetemes felelősség, amely túlmutat az egyéni
bűnök büntetésén. Lásd Timothy R. Ashley, The Book of Numbers, Eerdmans, 1993, 320.
37. Egyetemes felelősség: 3. rész A gibeoniták ugyan pogányok voltak, de Izrael vezetői
megesküdtek, hogy életben hagyják őket (Józsué 9:15, 19). Saul király azonban megszegte ezt
az esküt, és sok gibeonitával végzett. Isten az egész nemzetet felelősségre vonta ezért, annak
ellenére, hogy Saul közben meghalt. A 2 Sámuel 21 történetének további része azonban
aggasztó: a gibeoniták ugyanis Saul hét férfi leszármazottját követelik, hogy megöljék őket,
Dávid pedig teljesíti a követelést. Nincs megegyezés a kommentárírók között arról, hogy
hogyan értékelik Dávid tettét. Néhányan úgy tartják, Dávid hibázott, megadta magát a
gibeoniták pogány felfogásának. Mások további egyetemes felelősség megvalósulásaként
tekintenek rá - nem csak Izrael egésze bűnhődik a vezetőik megszegett ígéreteiért, hanem
Saul leszármazottai még külön büntetést is kapnak ezért a bűnért. Engem egyik érv sem
győzött meg. Ez utóbbi kérdést azonban a jelen témában nem kell megoldanunk. Világos,
hogy Isten a teljes népet generációkon át felelősségre vonja a vezetők bűneiért.
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megbüntette az Amálékiakat azokért a bűnökért, melyeket Izrael Egyiptomból
való kivonulásakor követtek el, annak ellenére, hogy évszázadok teltek el azóta.
Az 5Mózes 23,3-8-ban Isten kizár néhány népet (Ammón, Moáb) a jelenlétéből,
míg másokat (Egyiptom) nem - ezt pedig az alapján teszi, hogy az elődeik generációkkal korábban hogyan viselkedtek. Az Ámósz első és második fejezetében
Isten ugyanígy felelősségre von pogány népeket a múltbeli bűneikért, többek
között háborús bűnökért és teljes népek szolgasorba állításáért.
Az Újszövetség vezetői felismerték a közös felelősséget Jézus haláláért Krisztus
feltámadása után. Az Apostolok Cselekedetei második fejezetében Péter felelősségre vonja azokat, akik abban az időben Jeruzsálemben voltak (ApCsel
2,22-23, 36, 10,3) annak ellenére, hogy ezek az emberek nem személyesen
adták halálra Jézust. Ugyanakkor Pál a piszídiai Antiokhiában élő zsidóknak
azt írta, a jeruzsálemiek feszítették keresztre Jézust (ApCsel 13,27). Nem hibáztat minden zsidót a világ minden táján Krisztus haláláért.38 Emellett Ezsdrás
(Ezsdrás 9) és Dániel (Dániel 9) is megvallja népük bűneit, amelyben ők személyesen nem voltak bűnösök.39
Tehát a Biblia tanítása szerint az egyetemes felelősség valóságosabb, mint
amilyennek a modern individualista nyugati ember hinni szeretné. Azonban
valódi határai is vannak - nem alkalmazható válogatás nélkül.

38. Hálával tartozom Kevin DeYoung felé a meglátásaiért az Apostolok Cselekedeteiről és az
egyetemes felelősségről. Lásd “Thinking Theologically About Racial Tensions: Sin and
Guilt”, July 23, 2020, https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/thinkingtheologically-about-racial-tensions-sin-and-guilt/
39. Egyetemes felelősség: 4. rész Amikor Ezsdrás megtudja, hogy sok zsidó pogányokkal
házasodott, és ezzel megszegte Isten törvényét (Ezra 9:3), bevallja „bűnösségünket” és
„bűneinket” (6-15. versek), annak ellenére, hogy ő személyesen nem követte el ezt a bűnt.
Itt egy olyan vezetőt láthatunk, aki nem követte el a bűnt magát, de bűnös abban, hogy
nem akadályozta meg a „felügyelete alatt” álló emberek bűnét. A Dániel 9:4-19-ben is
azt látjuk, hogy egy ember megvallja a népe bűneit. Ebben az esetben azonban nem a
kortársai bűneiről beszél (mint Ezsdrás tette), hanem az őseiről: „Vétkeztünk és bűnbe
estünk, megszegtük törvényedet és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataidtól és
törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra (...)” (5-6. vers). Több dolog van,
amit érdemes kiemelni: Először, hogy a Dániel életéről szóló bibliai történetekben sehol
nincs bizonyíték arra, hogy személyesen részt vett volna bármelyik olyan bűnben, amelyet
megvall. Másodszor, Dániel nem volt vezető szerepben, hogy felelősséggel tartozzon
azokért a dolgokért, amelyek a „felügyelete alatt” történnek - a múltról beszélt. Harmadszor,
úgy tűnik, Dániel különbséget tesz a saját bűnei, és népének bűnei között, bár megvallja
mindkettőt. A következőt mondja: „Még beszéltem, imádkoztam, vallást téve vétkemről és
népemnek, Izráelnek a vétkéről (...)” (20. vers). Néhányan úgy tartják, ez azt bizonyítja, hogy
Dániel igenis személyesen elkövette ugyanazokat a bűnöket, mint az ősei. Azonban Dániel
úgy tudta volna legegyszerűbben kifejezni ezt, ha azt mondja, „bűneink”, és nem különít el
két kategóriát: az övét és a népéét. Nem lehetünk teljesen biztosak, de nem tekinthetünk úgy
a Dániel 9:20-ra, mint néhányan tették: bizonyítékként, hogy Dániel ugyanazokat a bűnöket
követte el, mint az ősei.
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Közösségi kötelékek
Az egyetemes felelősség a Biblia és az evangélium központi eleme. Csak
azért menekülhettünk meg, mert Jézus átvette a bűneink büntetését: olyan
bűnökét, amelyeket nem ő követett el (Róma 5,12; 1Kor 15,21-23; 2Kor 5,21).
Hogy lehetséges ez? Lehetséges, mert a hit és Isten Szentlelke egységet hoz
létre köztünk és Jézus között. Az egyetemes felelősség az emberi közösségekben fennálló kötelékektől és egységektől függ. Ezek közül néhány:
1. Családi. A személyünk sokkal inkább a családi hátterünk végeredménye,
mint amennyire azt szeretjük bevallani. A szülők látják jellemhibáikat
gyermekeikben megismétlődni, és jogosan éreznek némi felelősséget
gyermekeik bűneiért. Az egyes emberek bűneinek bizonyos mértékben
az az oka, hogy a családjaik megengedték nekik, hogy olyan emberré váljanak, akik ilyen módon bűnt követnek el. Így az egyes családtagok által
elkövetett bűnök felelőssége részben a családot terheli, vagy mulasztásból, vagy cselekedetekből származó bűneik miatt.
2. Politikai és polgári. Egy politikai közösségben az emberek bizonyos
mértékig felelősek a vezetőik bűneikért, és viszont. Izrael királyt akart
magának (1Sám 8-10), és bár nem „választották meg” Sault, nem is
tiltakoztak vagy lázadtak ellene, amikor gonoszságba süllyedt. Így
részben felelősek voltak a bűnökért, amelyeket elkövetett. Ugyanígy
a vezetők is tudják, hogy részben felelősek azokért a bűnökért, amelyeket az emberek „a felügyeletük alatt” elkövetnek.
1. Közösségi. Azokat, akik Jeruzsálemben tartózkodtak, felelősségre vonták
Jézus haláláért, de a teljes zsidó népet nem hibáztatták (ApCsel 13,27). Ez
arra utal, hogy akik akkor jelen voltak, tehettek volna valamit a k eresztre
feszítés ellen. Ugyan nem voltak hivatalosan teljes jogú polgárai az
államalakulatnak, de voltak olyan kapcsolataik és lehetőségeik, amelyeket használhattak volna. Ha nem teszünk semmit olyan emberek
bűnei ellen, akikkel közeli kapcsolatban állunk, a felelősség egy része
minket is terhel (vö. Ez 33; Gal 6,1-2).
2. Intézményi. Az intézményesített folyamatok igen széles körben megjelennek, a boltban való fizetéstől az egyetemre való jelentkezésig és felvételig.
Bár lehet, hogy egyes emberek csak egy-két esemény erejéig vesznek
részt ezekben a társadalmi rendszerekben, de ezzel támogatják a teljes
rendszer létezését. Ha egy rendszer előnyben részesíti a hatalmasokat a
gyengékkel szemben, a rendszerben résztvevő egyének felelősek ezért az
igazságtalanságért még akkor is, ha nem látják (vagy nem akarják látni).
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Egy vacsorán Jézus „látta, hogy a meghívottak hogyan válogatják a főhelyeket” (Lk 14,7). A vacsorákon való részvételnek az volt a célja, hogy a résztvevők
olyan emberekkel építsenek kapcsolatot, akik később ajtókat tudnak megnyitni előttük. Ezek az emberek cserébe szívességeket vártak el, és hozzáférést
a kapcsolati hálójukhoz, eszközeikhez.40 Ebben a rendkívül intézményesített
társadalmi rendszerben a módosabb emberek soha nem hívtak volna szegényeket vacsorára, mivel a jelenlétük veszélyeztetné a házigazda társadalmi
helyzetét, illetve a meghívottak időpazarlásnak éreznék a részvételt. Ez azonban rendszer szinten hátrányos megkülönböztetést jelentett a társadalom
alacsonyabb rétegei számára.41
Jézus nem engedte, hogy a követői egyáltalán részt vegyenek ebben a rendszer
ben. Azt tanította, „Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd
meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy
viszonzásul ők is meghívjanak téged.” „Hanem, ha vendégséget rendezel,
szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel”
(Lukács 14,12-14). Ha a jómódú hívők rendszeresen meghívják a rászorulókat és
gyengéket az otthonukba, ezzel megtagadják azokat a társadalmi rendszereket,
amelyek „kirekesztő társadalmi korlátokat” teremtenek, és ez az új rendszer „a
nem előre kitervelt, spontán nagylelkűség egy új formáját” indíthatja el a szegényekért. Az ilyen gyakorlatok következményeit nehéz túlbecsülni.42
40. „A Birodalom politikai stabilitásának központi eleme volt a kölcsönösség etikája, egy
ajándék-és-kötelesség rendszer, amely Róma császárától a legtávolabbi provinciában élő
gyerekekig minden embert a társas kapcsolatok bonyolult hálójába kötött (...). Az ajándékok,
íratlan szabály szerint, sosem „ingyen” voltak, mindig hallgatólagos vagy kimondott
feltételek kötődtek hozzájuk (...)” Joel B. Green, The Gospel of Luke, Eerdmans, 1997, 550.
41. „Jézus szemében ezeknek az ortodox hagyományoknak a következménye a szegények
kizárása.” Ibid, 552.
42. Rendszerszintű igazságtalanság a Bibliában: 3. rész. Teljes idézet:
„Ha Jézus ellentétes javaslata bevett szokássá válik, szembeszállna a kirekesztő
társadalmi határokkal és a kölcsönösség értékével. Az ilyen gyakorlatok következményeit
nehéz túlbecsülni. Először is lebontanák a bennfentes-kívülálló kategóriákat, amelyeket a
meghívottak két ellentétes listája kifejez. A 12. versben Jézus sorra veszi az emberek „belső
körét”, azokat, akikkel egyenrangú és kölcsönös kapcsolatban vagyunk: ez a hatalom és
privilégium forgalmán és a bennfentes társadalmi helyzeten alapuló lista. A 13. versben
felsorolt lista ezzel szemben jobban emlékeztet bizonyos kumráni szövegek listáira, amelyek
Isten népének identitásával foglalkoznak, különösen azokkal, akiket kizártak a kiválasztott
státuszból. Jézus üzenete felborítja ezeket a gondolatokat. Úgy mutatja be a „szegényeket,
nyomorékokat, bénákat és vakokat” - akik jó példái a mediterrán világ státusz kánonja
szerint alacsony státuszba kényszerült, perifériára szorított embereknek - mint bizalmas
asztalvendégeket, és így analógia útján, mint Isten népét.
Másodszor, ezek a gyakorlatok kimondják a patrónusrendszer etikettje felett a halálos
ítéletet, tágabban értelmezve pedig a társadalmi hovatartozás kölcsönösség követelményei
által való szabályozását. Az a viselkedésforma, amit Jézus megkövetel, megszüntetné a
távolságot a gazdagok és szegények, bennfentesek és kívülállók között; antropológiai
gazdasági modellekhez visszatérve, ezeket a kapcsolatokat az „általánosított kölcsönösség”
jellemezné - tehát az ajándékozás és a vendéglátás, anélkül, hogy viszonzást várnánk (lásd
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A személyes igazságtalanság strukturális szintre emelkedik:
A bűnös emberi szív megtagadja Istent, mint Urat és Megváltót, és saját magát
próbálja igazzá tenni (Róma 1,21-25; 9,32). Ennek egyik módja, hogy „lenézzük”
azokat, aki mások, mint mi (Lukács 18,9-14). Ez leggyakrabban az etnikai és kulturális különbségeken keresztül történik. Erénynek tekintünk olyan kulturális
különbségeket és preferenciákat, amelyek bibliai értelemben se nem jók, se nem
rosszak, és alsóbbrendűként kezelünk olyan kultúrákat, amelyekben ezek a dolgok
nincsenek meg. Így duzzasztjuk az önbecsülésünket. Ez pedig „ellenségeskedést”
eredményez a különböző etnikai csoportok között (Ef 2,14). Ez az emberi szívnek
egy annyira természetes és berögződött stratégiája, hogy még Péter apostol is
hibázott benne (Gal 2,11-14), az ApCsel 10-11 összes kinyilatkoztatása ellenére.
Ha pedig az egyének szívébe mélyen berögződött több generációnyi etnikai-kulturális büszkeség és önigazultság, és ha társas lények vagyunk, akik természetes
módon intézményeket alakítanak ki, akkor nem csak egyéni, hanem rendszer
szintű rasszizmusra is számítanunk kell. John Piper szavaival élve:
Ez a „...rasszista érzések, meggyőződések és gyakorlatok együttes hatása,
amely testet ölt és megjelenik a politikai intézkedésekben, szabályokban,
előírásokban, folyamatokban, elvárásokban, normákban, feltételezésekben,
irányelvekben, tervekben, stratégiákban, célmeghatározásokban, gyakorlatokban, értékekben, szabványokban, narratívákban, történelemben,
feljegyzésekben és ehhez hasonló helyeken. Ez aztán hátrányos helyzetbe
hozza a lealacsonyított etnikumot, és előnyben részesíti az értékesnek ítéltet.”43

Egyéni felelősség
Tehát ezek szerint meg kell bánnunk olyan emberek bűneit, akikkel a múltban vagy a jelenben kapcsolatban állunk. De hogyan magyarázzuk akkor azt
a két kulcsfontosságú ószövetségi igerészt, amelyek határozottan azt tanítják,
hogy az emberek csak a saját bűneikért bűnhődjenek?
Az első az Ezékiel 18,1-32 „Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt” (20. vers). A
második pedig az 5Móz 24,16: „Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért,
fentebb, 6:32-35). A korábban kívülállóként és idegenként kezelt embereket befogadnánk
egy kiterjedt nemzetség tagjaként. Amennyiben Jézus asztalvendégei a társadalmi elitből
kerülnek ki, az üzenete számukra a nem előre kitervelt, spontán nagylelkűség egy formáját
tartalmazza, amelynek része a „szegények nevében” való újraelosztás. Ibid, 552–554.
43. John Piper, “Structural Racism: The Child of Structural Pride”, Desiring God, November 15,
2016. https://www.desiringgod.org/articles/structural-racism.

27

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért; mindenkinek csak a maga vétkéért kelljen meghalnia!” Ahogy láttuk, az egyetemes felelősség bizonyos fajtái
léteznek. Hogyan függ össze tehát az egyetemes és az egyéni felelősség?
A kapcsolat ezek között aszimmetrikus, az egyéni felelősség az erősebb. Tehát
például a vezetőknek felelősséget kell vállalniuk a fennhatóságuk alatt álló
emberek bűneiért, amelyben ők maguk nem bűnösök, a legnagyobb felelősség
azonban mégis azokat az egyéneket terheli, akik a bűnöket elkövették.
Walter Kaiser Ószövetség kutató nagyon jól foglalja ezt össze. Először, az Ezékiel
18 világosan megmondja, hogy az emberek lelki és örökkévaló sorsa kizárólag
saját bűnbánatukon és cselekedeteiken múlik. Isten nem olyan bűnök alapján
hozza meg végső ítéletét, amelyeket valaki szülei, vagy nemzete követett el - csak
a sajátjai alapján. Másodszor pedig, az 5Mózes 24,16 az alapvető emberi joggyakorlatról beszél. Az 5Mózes arra inti Izrael bíráit, hogy senkit ne ítéljenek el a
szüleik vagy gyermekeik bűneiért.44 Az egyetemes bűn valósága nem „nyeli el” az
egyéni erkölcsi felelősséget, és az egyéni felelősség sem cáfolja az egyetemes bűn
és felelősség valóságát. Az egyetemes felelősség létezik, de végeredményben mindannyian egyénileg vagyunk felelősek azokért a bűnökért, amelyeket elkövettünk.

A felelősség összetett
A világi álláspontok általában redukcionista szemléletűek: egyetlen okot
keresnek, amely az élet összes problémájára magyarázatot ad. Így a progresszív
szellemiségűek az egyetemes felelősség valóságát hangsúlyozzák gyakorlatilag
az egyéni felelősség teljes kizárásával, míg sok konzervatív és libertariánus
elveket valló teljes egészében tagadja az egyetemes felelősséget. A baloldal
szerint egyenlőtlen eredmények mindig valamilyen igazságtalanság következményei, míg a jobboldal úgy gondolja, az egyenlőtlen eredmények kizárólag
egyéni felelőtlenségből fakadnak.

44. Egyetemes felelősség: 5. rész A legtöbb protestáns Ószövetség kutató egyetért abban, hogy
Isten elismeri mind az egyetemes, mind az egyéni felelősséget és bűnösséget. Véleményem
szerint Walter Kaiser Toward Old Testament Ethics (Zondervan, 1991) című könyvében
található a kapcsolat egyik legjobb magyarázata (lásd főleg 86-87). Alec Motyer a Mózes
második könyvéhez írt kommentárjának lábjegyzetei szerint követi Kaiser meglátásait.
Christopher J.H. szintén. Ahogy Wright is a Mózes ötödik könyvéhez és Ezékiel könyvéhez
írt kommentárjaiban. Először, Kaiser szerint az Ezékiel 18 világosan megmondja, hogy az
emberek lelki és örökkévaló sorsa kizárólag saját bűnbánatukon és cselekedeteiken múlik.
Isten nem olyan bűnök alapján hozza meg végső ítéletét, amelyeket valaki szülei, vagy
nemzete követett el - csak a sajátjai alapján. Másodszor, Kaiser rámutat, hogy az 5. Mózes
24:16 az általános emberi igazságszolgáltatásról beszél, és arra inti Izrael bíráit, hogy senkit
ne ítéljenek el a szüleik vagy gyermekeik bűneiért.
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Ha azonban a kettő közül bármely álláspontot követjük, akkor az igazság bibliai szemlélete helyett világi szemmel nézünk rá. A Biblia azt mutatja, hogy a
bűneim, és az életem alakulása is (attól függetlenül, hogy jómódú vagy szegény vagyok) összetett egyéni, egyetemes és környezeti tényezők eredménye.
A szegénység eredhet egyéni kudarcból vagy bűnökből (Péld 6,6-7; 23,21); társadalmi igazságtalanságból vagy társadalmi struktúrák működéséből (Péld
13,23, 18,23; 2Móz 22,21-27), de környezeti tényezőkből is, mint az áradások,
bénulást okozó sérülések, vagy betegségek. Az igazságszolgáltatáshoz - mind a
jogok, mind a büntetések kiosztásához - ezen összetettség miatt a legnagyobb
bölcsességre, megfontolásra és körültekintésre van szükség.

3. Az igazság szolgálatában
Hogyan tudnak tehát a hívők, akik megértették a bibliai igazságszolgáltatás és
a világi igazságelméletek közötti különbséget, érdemben hozzájárulni a társadalmi igazságtalanság elleni harchoz? A következőket tehetjük:

3.1 Kezdjük az egyházzal
Amikor a keresztények felszólalnak az igazságosabb társadalmi kapcsolatokért,
senki nem fog hallgatni rájuk, ha az egyházon belül ezek a kapcsolatok igazságtalanok és teli vannak hibákkal. Az egyházon belül a vagyont nagylelkűen meg
kell osztanunk a gazdagok és a szegények között (2Kor 8,13-15; vö. 3Móz 25).
Az anyagiasság súlyos bűn (Jak 5,1-6; 1Tim 6,17-19). Az egyházon belül a különböző etnikumoknak nem csupán „ki kell jönniük egymással”, hanem egy olyan
új emberiséget kell létrehozniuk (Ef 2,15), amelyben a régi megosztottságok
nincsenek már jelen. Az egyház egy „királyi nemzedék”, új társadalom (1Pét
2,9), amelyben megváltozott a családi élet, üzleti gyakorlatok, etnikai kapcsolatok és az emberi kapcsolatok. Mi vagyunk Isten Királyságának az előszobája,
ahol a világ bepillantást nyerhet abba, milyen lesz az emberiség Jézus uralkodása és igazságszolgáltatása alatt.45
Lentebb még részletesebben kifejtem a kérdést, de a lényeg az, hogy egy
etnikailag egyre sokszínűbb társadalomban a gyülekezeteknek is sokszínűnek
kell lenniük, minden etnikum és társadalmi osztály keresztényei előtt meg kell
nyitniuk az ajtót a vezetőség felé. A témában Irwyn Ince, Manny Ortiz, George
Yancey és Efrem Smith számos remek könyvet írt.46
45. Francis Schaeffer, Pollution and the Death of Man, Tyndale, 1970, 81-93.
46. Irwyn Ince, The Beautiful Community: Unity, Diversity, and the Church at Its Best, IVP,
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3.2 Munkálkodjunk a világban
Abraham Kuyper érvelése szerint az egyház intézményének feladata az, hogy
tanítványokat képezzen, és nem az, hogy a társadalmat megváltoztassa.
Azonban úgy kell tanítványokat képeznie, hogy aztán ők kimenjenek a világba, és az
igazságot szolgálják. Úgy gondolom, néhány korlátozással47 ez egy általánosan
helyes megkülönböztetés.
Gyakorlati szinten a gyülekezeti vezetőknek általában nincs megfelelő képzettsége ahhoz, hogy politikai ügyekben nyilatkozzanak, megfizethető
lakónegyedeket, közösségfejlesztő szervezeteket, iskolákat üzemeltessenek.
Találkoztam olyan gyülekezetekkel, amelyeket felemésztett az, hogy intézményi szinten próbálták szolgálni az igazságot, miközben pedig elhanyagolták
az egyház mozgatórugóját - az evangelizációt és a tanítványok képzését az Ige
és szentségek által.
Ezen kívül problémát okozhat a partizánság is (lásd lentebb). Ha egy helyi
gyülekezet folyamatosan közvetlen politikai nyilatkozatokat tesz, azt az üzenetet közvetítheti, „ha nem értesz egyet a politikai nézeteinkkel, nem látunk
szívesen, hogy itt halld az evangéliumot.” Tehát általánosságban a legjobb
döntés a helyi gyülekezetek részéről, ha bátorítják tagjaikat, hogy az igazságért
dolgozó közösségekben szervezeteket hozzanak létre és vezessenek.48
A szegény és perifériára szorult gyülekezeteknek azonban „sosem adatott meg
az a luxus, hogy elválasszák a hitéletet a politikai tevékenységtől.”49 Például
a szegregációt előíró Jim Crow törvények és gyakori lincselések korszakában
a fekete gyülekezeteknek vajon „politikamentesnek” kellett volna maradniuk,
és nem számonkérni a civil vezetőket az igazságtalanságokért, amelyeket
2020; Manuel Ortiz, One New People: Models for Developing a Multiethnic Church, IVP,
1996; George Yancey, One Body, One Spirit: Principles of Successful Multiracial Churches,
IVP, 2003; Efrem Smith, The Post-Black and Post-White Church: Becoming the Beloved
Community in a Multi-Ethnic World, Josey-Bass, 2012.
47. Daniel Strange néhány fontos kritika és korlátozás hozzáfűzésével elfogadja ezt az alapszintű
„munkamegosztást.” Lásd „Rooted and Grounded? The Legitimacy of Abraham Kuyper’s
Distinction between Church as Institute and Church as Organism, and Its Usefulness in
Constructing an Evangelical Public Theology”, Themelios, Volume 40, Issue 3, December,
2015. https://www.thegospelcoalition.org/themelios/article/rooted-and-groundedlegitimacy-of-kuypers-distinction/
48. A Christian Community Development Association (Keresztény Közösségfejlesztő
Egyesület) általában azt javasolja azoknak a gyülekezeteknek, amelyek a környezetükben
az igazságot szeretnék szolgálni, hogy a gyülekezeti tagok alapítsanak jótékonysági
nonprofit szervezeteket világi hívők vezetésével, amelyek programja könyörületességen
és igazságosságon alapul. Ez a módszer célravezetőbb, mint ha a helyi gyülekezet vénei és
vezetői a gyülekezetet és a többi szervezetet egyszerre vezetik.
49. McCaulley, Reading While Black, 49.
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elkövettek? Ahogy korábban láttuk, Jézus és Dániel is megszólított, sőt kritizált
politikai vezetőket.50 Tehát összefoglalva, az egyház intézményének legfontosabb feladata az, hogy evangelizáljon és tanítványokat képezzen Isten Igéjével
- ezzel azonban fel kell készítenie és motiválnia kell a keresztényeket arra, hogy
az igazságot szolgálják. Csak így tudnak hűségesek maradni Isten Igéjéhez.

3.3 Reményteli türelem
Jézus második eljövetelekor eltöröl majd minden gonoszságot (ApCsel 17,31);
de első alkalommal nem azért jött el, hogy ítéletet hozzon, hanem hogy magára
vegye azt, ezáltal pedig megbocsátást és elfogadást hozzon számunkra. Tehát
Jézus már jelen van a világban, hogy megváltoztassa az emberek életét, de a
végső igazságszolgáltatás még vár ránk az idők végén. Azok a keresztények,
akik meggyökereztek Isten királyságának ebben a „már igen, de még nem”
kettősségében, a türelem és remény egyensúlyában élnek. Tudjuk, hogy Isten
el fogja hozni az igazságot, így reményteli magabiztossággal tehetjük a dolgunkat. Azt is tudjuk azonban, hogy nem mi vagyunk az a Megváltó, aki ezt be
tudja majd teljesíteni. A bibliai igazság alázatra indít bennünket, mert amikor
a keresztre nézünk, ráébredjünk, hogy mi is részt vettünk az igazságtalanságban - és Jézus mégis türelmes volt, és megbocsátott nekünk.
A keresztények igazságszolgáltatása nem lehet goromba vagy keserű. Amikor
meghallgatunk valakit (lásd lentebb), nem szabad ahhoz ragaszkodnunk, hogy
szépen beszéljenek, főleg, ha olyan tapasztalatokat írnak le, amikor igazságtalanság érte őket. A Zsoltárok könyve hangos az elnyomottak gyakran izzó
kiáltásaitól az igazságtalanság ellen (vö. Zsolt 137). Azt javaslom, hogy ahelyett, hogy mások hangnemét felügyelnénk, felügyeljük a saját szívünket. Amikor
engedjük, hogy a szívünk igazság iránti reménye lecsússzon a keresztre feszített Jézusról, és valamiféle programra, csoportra, vagy akár a saját munkánkra
támaszkodunk, egyszerre válunk önelégültté és elcsüggedtté. Az evangélium
50. Továbbra is hiszem, hogy az intézményesített egyháznak óvatosnak kell lennie a politikai
kijelentésekkel, ha egyáltalán nyilatkozik. A közvetlen politikai aktivitást és társadalmi
reformokat a különböző szervezetekbe rendeződött keresztényekre kellene hagynia.
Azonban tisztában vagyok vele, hogy bár ez a különbségtétel általában hasznos és fontos, a
társadalom helyzetétől függően különböző mértékben alkalmazható. Társadalmi krízisek
során - mint például a náci Németország - szükség van az egyház intézmény szintű
politikai állásfoglalására. A német egyház „politikamentes” álláspontja az 1930-40es
években csak kifogás volt, aztán végül hűségesküt tettek Hitler mellett. Az természetesen
mindig vitás kérdés lesz, hogy mikor lépjük át a „társadalmi krízis” határát. Az Egyesült
Államok társadalma - a rabszolgaságtól a Jim Crow törvényekig, a száz éven át ismétlődő
lincselésektől a bankrendszerből és tőkepiacról való rendszerszintű kizárásig - egy régóta
tartó társadalmi krízist jelent az afro-amerikai közösség számára, ezért úgy gondolom, a
fekete egyház sokkal közvetlenebb politikai részvétele általában helyes döntés volt.
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segít az igazságért munkálkodóknak, hogy a káosz közepette is megőrizzék
csendes magabiztosságukat.

3.4 Tájékozott odafigyelés51
A kereszténység teljes ellentétben áll más felfogásokkal a valóságról.52 Az
„általános kegyelem” doktrínája viszont azt mondja, hogy Isten megadja a
bölcsesség, éleslátás, jóság és szépség ajándékát a nem hívőknek is.53 Tehát
annak ellenére, hogy az emberi világnézetek szöges ellentétben állnak egymással, tudunk tanulni, és kell is tanulnunk a nem hívőktől. A bűn doktrínája
alapján mi, keresztények nem vagyunk annyira bölcsek, mint amennyire a
helyes világnézetünk alapján lennünk kellene; az általános kegyelem doktrínája szerint pedig a nem hívők sem annyira oktalanok, amennyire a helytelen
világnézetük miatt lenniük kellene. Azonban tájékozottnak kell lennünk, hogy
odafigyeljünk, de ne vegyük át a világnézetüket (Róma 12,1-2).54
Gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon a keresztények elutasíthatják-e a
kritikai rasszelméletet világnézetként, miközben eszközként továbbra is
51. További információkért lásd a 3. és 4. lábjegyzetet.
52. Ahogy a 3. lábjegyzetben részletesebben kifejtettük: Más nézetek redukcionisták, és Isten
helyett egy más tényezővel próbálják magyarázni a valóságot. Ez azt jelenti, hogy minden
nem keresztény világnézet bálványt teremt, egy teremtett dologtól várja a problémák
magyarázatát és megoldását. Ezen nézetek egyoldalúsága képtelenné teszi őket arra, hogy
olyan dolgokat magyarázzanak (például erkölcsi érték), amelyeket az emberek intuitív
módon tudnak, és nem tudják kezelni a valóság komplexitását.
53. Ahogy a 4. lábjegyzetben részletesebben kifejtettük: Isten törvénye mindenkinek a „szívébe
van írva” (Róma 2:14-15), így minden emberben megvan Isten erkölcsi és igazságérzete. A
Biblia gyakran beszél kőszívű emberek jó és helyes cselekedeteiről (Lukács 6:33; 2 Királyok
14:3,14-16, 20, 27; vö. 2 Krónikák 25:2). Minden olyan nagyszerű művészi megnyilvánulás,
hatékony kormány és tudományos fejlődés, amely nem hívőktől származik, Isten ajándéka
az emberiségnek (Jakab 1:17). A Róma 1:18-20 azt mondja, minden emberben megvan Isten
eredendő ismerete, csak elnyomják azt. Mivel minden ember Isten képére teremtetett, a nem
hívők jobbak, mint a világnézeteik. Kálvin azt mondja, a görög és római pogány filozófusok
alapvetően tévednek Istennel és a valósággal kapcsolatban, az általános kegyelemnek
köszönhetően azonban tanulhatunk tőlük dolgokat (Institutio Christianae Religionis II.2.12,
15).
54. A keresztény nézőpont valósága. Az olvasók láthatják, különösen “A Biblical Critique
of Secular Justice and Critical Theory,” című cikkemben, hogy Bavinck világnézetekre
vonatkozó gondolatait alkalmazom a libertarianizmus, liberalizmus, utilitarianizmus,
posztmodernizmus és kritikai elmélet elemzésére. Rámutattam a redukciókra és arra, hogy
minden nézet teremtett dolgokat tesz bálvánnyá. Vannak, akik szerint nem lehet a jelenlegi
igazságelméleteket anélkül kritizálni, hogy egy másik pártjára ne állnánk. Azzal érvelnek
például, hogy a laissez-faire kapitalizmus kritikája csak szocialista forrásból származhat.
Úgy gondolom, hogy az, hogy nem képesek elismerni egy keresztény alap létezésének
lehetőségét, amely egyik alternatívának sem az alapja, a világnézetek ismeretének hiányát
mutatja, illetve megadás a modern világnézetek redukcionista természete felé (továbbiakért
lásd a 3. lábjegyzetet). A keresztények, különösen az Egyesült Államokban, naivan állnak az
előfeltételezések elkerülhetetlenségéhez.
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alkalmazzák. Essau McCaulley a fekete és latin-amerikai keresztények frusztrációjáról beszélt, amikor felszólalnak a rasszizmus és igazságtalanság ellen,
amit a fekete egyház már több mint egy évszázada megtesz, és amit ma „kritikai rasszelméletként” könyvelnek el.55
Előfordulhat, hogy ha egy fiatal fehér ember újonnan ráébred a rendszerszintű igazságtalanság jelenlétére, meglátásait kortárs tudományos forrásokból
szerezte, amelyeket mélyen áthat a kritikai rasszelmélet. Ha azonban a fekete
egyház már a marxizmus felemelkedése előtt jóval felismerte a bibliai igazságot,
az nem lehet a kritikai rasszelmélet eredménye.
McCaulley szerint négy fő probléma van azzal, ha színes bőrű keresztény
vezetőknek azt mondjuk, bedőltek a kritikai rasszelméletnek:
„1. A párbeszéd nagy része nem veszi komolyan a fekete keresztény hagyományokat. 2. Olyan közeget teremt, amelyben a színes bőrű keresztényeket
bűnösnek tekintik, amíg be nem bizonyosodik az ártatlanságuk. 3. A leginkább
érintett közösségekben ez a kifejezés idejétmúlt. 4. Azok, akiket kritikai rasszelmélettel vádolunk, gyakran valójában a fekete-fehér-etnikailag sokszínű
keresztény együttműködés megvalósíthatóságáért küzdenek. A folyamatos
vádaskodás hátráltatja az egyház misszióját és az egyházi együttműködést.”56
Használhatják-e a keresztények a kritikai rasszelméletet eszközként? Egyrészről
az elmélet nem használható pusztán eszközként az alapjául szolgáló világnézet
feltételezései nélkül, mert az alapul szolgáló világnézet sok szempontból maga
az eszköz.57 A kritikai rasszelmélet – ahogy azt az előző cikkben kifejtettem – az
55. A fekete egyház a 20. században a fehér protestantizmushoz hasonlóan megtartotta
a teológiai hagyományokat, azonban elismerte a rendszer szintű igazságtalanság
létezését is az amerikai társadalomban, amelyet a legtöbb fehér protestáns nem látott. Ez
egyedülállóvá tette a fekete egyházat az Egyesült Államok protestánsai között. Az egyház
liberális fővonalával ellentétben tartották magukat a Biblia teljes hitelességéhez, Krisztus
istenségéhez, a fizikai feltámadáshoz, az újjászületés szükségességéhez. Az ortodox fehér
egyházzal ellentétben azonban látták, hogy a Biblia nagy hangsúlyt fektet az igazságra, és
elítéli az igazságtalanságot és a rasszizmust. Lásd Mary Beth Swetnam Mathews, Doctrine
and Race: African-American Evangelicals and Fundamentalism Between the Wars,
University of Alabama, 2018.
56. Esau McCaulley, “Discerning Friends from Enemies: Critical Race Theory, Anglicans in North
America, and the Real Crisis” Anglican Compass, May 6, 2020. https://anglicancompass.
com/discerning-friends-from-enemies-critical-race-theory-anglicans-in-north-americaand-the-real-crisis/
57. Itt nem amellett érvelek, hogy a kritikai rasszelmélet egy teljes „világnézet” lenne. Lásd
a 3. lábjegyzetet. A legtöbb gondolat irányzathoz hasonlóan különböző elemek keveréke.
Azonban minden gondolat irányzat a valóság természetéről alkotott feltételezéseken alapul.
Például bizonyos feltételezéseket kell alkotniuk az emberi természetről. Lelki vagy testi?
Bűnös, jó, vagy „tiszta lap”? Egyéni döntések, vagy a társadalom befolyásolja? A kritikai
rasszelmélet ugyan nem egy teljes világnézet, de nem a bibliai antropológián alapul.
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etnikai eltéréseket és egyenlőtlenségeket strukturális tényezők eredményeként
kezeli – és nem több. Minden más nem keresztény elmélethez hasonlóan redukcionista. Ebben rejlik végzetes gyengesége,58 de előnyére is válhat. Egy régi
mondás szerint: „Ha csak kalapácsod van, mindent szögnek gondolsz.” A kritikai rasszelmélet nagyon sok mindent „szögnek” (rendszerszintű, strukturális
igazságtalanságnak) fog gondolni. Azonban valószínűleg nem hagy ki egy
valódi szöget sem. És mivel a bibliai nézőpontunk elismeri, hogy létezik egyetemes felelősség és strukturális igazságtalanság, a kritikai rasszelmélet segíthet
a keresztényeknek meglátni olyan dolgokat, amelyeket a saját bűneinktől vagy
kulturális szemellenzőink miatt nem vettünk észre.
A kritikai rasszelmélet olyan eszközei, mint az „érdekek egybeesése” és a
„strukturális determinizmus” nem mindig működnek.59 Azonban emlékeztethetik a keresztényeket a saját bibliai világnézetük szociális-kritikai eszközeire:
mint például a bűn doktrínája (amely az „érdekek egybeesésének” keresztény megfelelője) és a szavak hatalma. Christopher Watkin és Esau McCaulley
mindketten rámutatnak számos olyan társadalmi-kritikai eszközre a Bibliában,
amelyet felhasználhatunk a kultúrák elemzésére, és amelyek minden mai
gondolatot megelőznek. A kritikai rasszelmélettel foglalkozó gondolkodók
segíthetnek újra felfedezni a saját eszközeinket, ahelyett, hogy egyszerűen az
övéket használnánk fel.60
58. A marxizmus reduckiója. Az egyik ilyen végzetes hiba a „dependencia elméletben” látható,
amely eredetileg a latin-amerikai felszabadulás teológiájának, a kritikai rasszelmélet nem
nyugati, 20. századi megfelelőjének egyik alappillére volt. A 20. század közepén a legtöbben
úgy tartották, hogy a latin-amerikai országok szegénysége egyszerűen az elmaradottságuk
következménye, és hogy nagyobb jólétet érhetnének el, ha követnék a nyugati országok
útját - mégpedig a kapitalizmust. A marxisták azonban azt gondolták, a nyugati országok
kapitalista jóléte okozta Latin-Amerika szegénységét: csak a latin-amerikai nyersanyagok
kihasználásával gazdagodhattak meg. Így tehát érvelésük szerint a kapitalista rendszer
csak nyugaton működhet, és Latin-Amerikának szocialistának kellene lennie. A nyolcvanas
évek végére azonban a felszabadulás teológiájának vezető gondolkodói, mint Gustavo
Gutierrez, elkezdték belátni, hogy a latin-amerikai szegénység okai bonyolultabbak ennél, és
eltávolodtak nem csak a dependencia elmélettől, hanem a szocializmustól is. Lásd Christian
Smith, The Emergence of Liberation Theology: Radical Religion and Social Movement Theory,
University of Chicago Press, 1991, 145-149, 230.
59. A kritikai rasszelméletbe való jól érthető bevezetésért lásd Richard Delgado and Jean
Stefancic, Critical Race Theory: An Introduction, New York University Press, 2017. A kritikai
rasszelmélet egyik „eszköze” az „érdekek egybeesése”. Ez az eredetileg Derrick Bell által
kidolgozott gondolat azt mondja, hogy a fehér emberek csak akkor hallgatják meg és
teljesítik a fekete népesség követeléseit, ha ez a saját érdeküket is szolgálja. A társadalom és
történelem megértésére használt reduktív eszközként ez nem számol a komplexitással, és
nem mindig működik. Lásd Rodney Starke, For the Glory of God: How Monotheism Led to
Reformation, Science, Witch-Hunts, and the End of Slavery, Princeton, 2003, 291-366, aki
szerint az érdekek egybeesése nem magyarázná a rabszolgakereskedelem Wilberforce által
vezetett eltörlését Nagy-Britanniában.
60. A Biblia társadalmi-kritikai eszközei.
(a) A Biblia tanítása a bűnről. A bűn, mint bálványimádó önérdek keresztény doktrínája
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3.5 Világos tanúságtétel
Amikor a keresztények az igazságért dolgoznak a világban, nem szabad
inkognitóban lenniük. Amikor „só és fény” vagyunk, a célunk az, hogy a jó cselekedeteinket látva az emberek körülöttünk „dicsőítsék Istent” (Máté 5,14-16; 1Pét
2,12). Ez nem lehetséges úgy, ha az emberek nem tudnak a hitünkről. Nem csak
az igazságért magáért szolgáljuk az igazságot, hanem Krisztusért és az evangéliumért is. Hogyan tudunk tanúskodni, miközben az igazságért dolgozunk?
Először is, a tanúságtételhez alázatos hallgatás szükséges (lásd fentebb). Senki
sem fogja tisztelni a keresztényeket, ha gőgösen elítélnek mindenkit, aki nem ért
velük egyet. Ha kijavítunk valakit, tegyük szelíden (2Tim 2,24-25). Ha csak vitatkozunk és megvetünk másokat, hatalmas evangelizálási lehetőséget szalasztunk el.
Másodszor, a keresztény tanúságtételnek része, hogy a keresztény egyházat ne
önmagában is egy eszköz a társadalmi elemzésre. David Chappell megmutatta, hogy az
afro-amerikai emberi jogi vezetők visszautasították az északi liberálisok fokozatosságát,
akik türelemre intettek. Ehelyett demonstrációkkal és polgári engedetlenséggel törtek
előre. Chappell érvelése szerint ez azért történt, mert sokkal jobban értették a bűn bibliai
felfogását, és úgy gondolták, hogy a fehér emberek az önérdekük miatt nyomás nélkül
nem fogják feladni a Jim Crow törvényeket. Tehát Martin Luther King Jr. a bűn keresztény
doktrínáját használta kritikai eszközként, hogy a rasszizmust meglássa és kezelje. Ez
azonban nem a redukcionista kritikai rasszelmélet eszköze volt, amely azt feltételezte, hogy
mindenki kizárólag önérdekből cselekszik. A keresztény eszközök fenntartják a megváltás
és kegyelem lehetőségét. Lásd Chappell, A Stone of Hope: Prophetic Religion and the End of
Jim Crow, University of North Carolina, 2005.
(b) A Biblia tanítása a szavak erejéről. Ehhez hasonlóan a kritikai rasszelmélet másik
eszköze, a „strukturális determinizmus” (Delago, 31-39) is azoktól a posztmodern
gondolatoktól függ, amelyek szerint a nyelv és párbeszéd hozza létre és határozza meg a
valóságot. Mivel ez is redukcionista, a kritikai rasszelmélet megközelítése végeredményben
az igazság gondolatát tagadja. E szerint a nézet szerint a szavak nem csak torzítják, hanem
megteremtik a valóságot. A kritikai rasszelmélet azonban segíthet a keresztényeknek
abban, hogy felvegyék az ehhez valamilyen szinten kapcsolódó bibliai elemzési eszköz
fonalát, mégpedig a szavak hatalmát, ahogy a Példabeszédek könyve részletesen leírja. Egy
olyan univerzumban, amelyet Isten a szavaival teremtett, és az „Isten szavával” ment meg
bennünket, logikus, hogy a szavaknak hatalmas ereje van, és a gonosz számára hatalmas
fegyver lehet. Ha azonban a szavak ereje a Teremtő Istentől jön, akkor ugyanez az Isten
megalapozza azt a hitünket, hogy van valódi igazság. A Biblia tanítása a nyelvről elismeri a
szavak és a párbeszéd erejét - anélkül, hogy aláásná az objektív igazság koncepcióját (lásd
Bavinck, Christian Worldview, 38-55).
(c) Összefoglalás. Tehát keresztényként valóban tanulhatunk a kritikai rasszelmélet
gondolkodóitól, ha nem vesszük át a világnézetüket, vagy akár hivatalosan az eszközeiket,
hanem alázatosan meghallgatjuk őket, hátha olyan igazságokat tudnak felfedni előttünk,
amelyeket a saját biblikus kritikai eszközeinkkel látnunk kellett volna, de nem láttunk. A
Biblia „kulturális kritikai eszközeiről” további információkért lásd Christopher Watkin,
Thinking Through Creation: Genesis 1 and 2 as Tools of Cultural Critique, Presbyterian
and Reformed, 2017 és a weboldalát, https://christopherwatkin.com/. A bibliai
társadalomkritikai eszközök használatának további példájáért lásd Esau McCaulley
módszerét, ahogyan a Róma 13 és a Lukács 3 segítségével felfedi a bibliai „rendőrség
teológiáját”, amely egy kritikai eszköz lehet napjainkban a rendőrségi reform eléréséhez.
McCaulley, Reading While Black, Chapter 2 “Freedom is No Fear: The New Testament and a
Theology of Policing.”

35

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

fűzzék olyan szoros kötelékek egy vagy több politikai párthoz és vezetőhöz, hogy
a kívülállók számára csak egy újabb politikai bázisnak tűnjön (lásd lentebb).
Harmadszor pedig, minden segítőnket és partnerünket egyenlőként kell kezelnünk, de közben udvariasan rá kell mutatnunk a világi igazságelméletek
problémáira is. Sok kutató nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy a liberális és progresszív értékek a Bibliából származnak, illetve, hogy a mai világi
társadalom már nem tud elég ösztönzővel szolgálni az emberek számára, hogy
megtegyék a szükséges pénzbeli és hatalombeli áldozatokat egy igazságosabb
társadalom megteremtéséhez. A modern kultúra nem rendelkezik a szükséges
morális forrásokkal, hogy alátámassza a morális gondolatait, mint az emberi
jogok vagy a szegények támogatása.61
Néhány keresztény azzal érvel, hogy a hívőknek nem kellene bizonygatniuk,
hogy az igazságról vallott elképzelésük igaz, hanem egyszerűen meg kellene
élniük a hagyományaikat a világ felé való tanúságtételként. Nem szükséges
azonban választani a kettő közül. Alasdair MacIntyre szerint csak akkor lehet egy
„racionálisan és morálisan igazolható álláspontunk, amely alapján dönthetünk
és cselekedhetünk”, ha mind a liberális individualizmust, mind a marxizmust
elutasítjuk.62 Ha csak „megéljük” a bibliai igazságot, de nem mutatjuk meg,
hogy jobb alapokra épült, azzal hallgatólagosan támogatjuk azt a relativizmust, ami a fragmentálódott kultúránk szívében spirituális vákuumot okozott.63

61. Lásd Charles Taylor, A Secular Age, Harvard, 2007, Christian Smith, Atheist Overreach:
What Atheism Can’t Deliver, Oxford, 2018, és Tom Holland, Dominion: How the Christian
Revolution Remade the World, Basic, 2019.
62. Nem csak megéljük a bibliai igazságot, hanem nyilvánosan fel is szólalunk mellette. Alasdair
MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd edition, Notre Dame, 2007, xiii.
Annak ellenére, hogy MacIntyre korunk egyik legkiemelkedőbb gondolkodója, aki szerint
minden igazságelmélet a marxizmustól a libertarianizmusig hiten alapuló, történelmileg
beidegződött hagyomány - és nem pedig racionális, objektív, bizonyítható keretrendszer mégis tagadja azt, hogy ne tudnánk racionális és erkölcsi alapon különbséget tenni ezek
között a hagyományok között. Az After Virtue harmadik kiadásához írt Prológusában azt írja,
egy hagyomány vagy keretrendszer önmagában hiányosnak bizonyul, ha megmutatjuk, hogy
hogyan kell más nézetek értékeit a saját keretrendszerébe csempésznie. Tulajdonképpen ez
Bavinck gondolata is, hogy minden nem keresztény világnézet redukcionista, és nem tud
mindent megmagyarázni, amit intuitív módon tudunk a valóságról. Lásd “Prologue”, in After
Virtue, 2007, ix-xvi.
63. A liberalizmus üressége. A régi típusú liberalizmus hatalmas vákuumot hozott létre az
emberek és a társadalom szívében. Az egyetlen, amit nyújtani tud, a hivatalos elköteleződés
az egyéni szabadság mellett, és így nincs semmiféle közös narratíva, ami összekötné
az embereket, nincsenek közös értékek, nincs meg a közösséghez tartozás érzése. Az új
progresszivizmus lendületének nagy részét az adja, hogy a fiatalabb generáció megpróbálja
visszaszerezni az erkölcsi iránytűt és szolidaritást, amely a liberalizmus alatt elveszett. A
téma hosszabb kifejtéséért lásd Patrick Deneen, Why Liberalism Failed, Yale, 2019.
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3.6 Politikai, de nem partizán
Az egyik oka annak, hogy az Egyesült Államokban egyre kevesebben járnak templomba az, hogy a keresztényekre egyre inkább politikai mozgalmak gyalogos
partizán katonáiként tekintenek. Ez az egyházon belül megosztottságot, a
világban pedig rossz hírnevet eredményez. Sok keresztény nyilvánosan elutasít és támad más hívőket, akik ugyanúgy Krisztusba vetik a hitüket, de a
„rossz” jelöltekre szavaznak. Szorosabb kapcsolatot éreznek az azonos politikai nézeteket valló emberekkel, mint az azonos hitűekkel. Amikor az egyház
egésze már nem politika felett álló kérdésekben szólal fel, és már nem köti össze
egy politika felett álló közös hit, a világ számára ez egy erőteljes bizonyíték
arra, hogy Nietzsche, Freud és Marx igazat mondott, és a vallás tényleg csak
egy álca azoknak, akik feljebb akarnak jutni az életben.64 Pál azt mondja, nem
szabad hagynunk, hogy a keresztények egységét Krisztusban kiszorítsák a jogi
vagy politikai különbségek (1Kor 6,6-7)65
A „politika-mentes” kereszténység azonban nem egy működőképes lehetőség.
Ha azt mondjuk, hogy a keresztények semmilyen politikai tevékenységben nem vehetnek részt, azzal a jelenlegi társadalmi helyzet fenntartására
szavazunk; a bűn doktrínája szerint pedig minden társadalomban vannak
igazságtalanságok.66
64. A „politikai, de nem partizán” kifejezés forrása Ross Douthat, Bad Religion: How We Became
a Nation of Heretics, Free Press, 2018, 284. Részletesen kifejti, hogy a jobb- és baloldal
közötti polarizáció sok gyülekezetet behúzott, és így általánosságban hiteltelenné tette
a vallást a kultúránkban. A fővonalas protestáns egyházi vezetőket behúzta a politikai
liberalizmus, míg az evangéliumi protestánsok úgy tűnik, egyszerre a konzervatív politika
képviselőivé és eszközeivé is váltak. Lásd még Robert Putnam, American Grace: How Religion
Unites and Divides Us, Simon and Schuster, 2010.
65. Ugyan Pál az 1 Korintus 6. fejezetében nem ugyanerről a helyzetről beszél, szavai mégis
relevánsak számunkra. Pál elítéli azokat a keresztényeket, akik polgári bírósághoz fordulnak
egymás ellen. Hiteltelenné teszi a hitüket, mert keresztényként nem a Krisztusban való
egységünket, hanem a jogi és politikai különbségeket tesszük identitásunk alapjává. Pál ezt
mondja: „Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt?! Egyáltalán már az
is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet?
Miért nem tűritek el inkább a kárt?” (1 Korintus 6:6-7).
66. Nem politizált, és nem is privatizált kereszténység. Egy ide illő idézet Herman Bavinck
Essays on Religion, Science, and Society, (Baker, 2008) című művéből. Néhányan azt
mondják, a kereszténység tulajdonképpen egy politikai program: „Szerintük a kereszténység
a kor társadalmi igényeiből született (...). Elvégre minden spirituális gondolat és hatalom
az államban és egyházban, vallásban és társadalomban, tudományban a művészetben
alapjában véve a társadalom állapotának következménye ugyanúgy, ahogy az anyagi javakat
előállítjuk és elosztjuk. (...) Az evangélium, amelyet elhozott, a szegények evangéliuma volt.
Jézus volt az első szocialista (...). Mindig felszólalt a szegények védelmében, a gazdagok
ellen (...). A kereszténységnek társadalom központúvá kell válnia, vagy eltűnik” (119120). Mások azt állítják, a kereszténység csak spirituális dolgokról szól. „Mások szerint a
keresztény vallásnak semmi köze a társadalomhoz és az államhoz, és egyik számára sincs
mondanivalója (...). [Jézus] egyáltalán nem foglalkozott a társadalom érdekeivel, és az
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Mit tehetünk? Először is, keresztényként nem szabad elfogadnunk a politikai
pártok „etikai csomagjait”67, amelyeket a tagjaikra próbálnak erőltetni. A Biblia
sokat beszél etnikai és gazdasági egyenlőségről (ami „liberálisnak hangzik”),
a nemekről és családról szóló tanításai azonban „konzervatívnak hangzanak”.
Ha hűek maradunk ehhez a bibliai „csomaghoz”, akkor sosem fogunk teljesen
illeszkedni egyetlen jelenlegi politikai kategóriába sem.
Másodszor, a keresztényeknek fel kell ismerniük, hogy míg a Biblia elhív minket
arra, hogy segítsük a szegényeket és gyengéket, azt nem határozza meg, hogyan
tegyük ezt. Azonos hitet valló és azonos dolgok iránt elkötelezett hívők a politikai
spektrum különböző pontjain különböző módokon szolgálhatják az igazságot.
Tiszteletben kell tartanunk, hogy mindenki különböző módon végzi a dolgát.
Harmadszor, keresztényként nem szabad azt gondolnunk, hogy ha nem partizánok vagyunk, akkor a „politikai közepet” kell képviselnünk - a két pólus
közötti „arany középutat”. Amikor a világi gondolkodás spektrumának két
végletével állunk szemben, legyen az racionalizmus és empirizmus, monizmus
és naturalizmus, legizmus és antinomianizmus, a kereszténység mindegyiket
alapjaiban bírálja. Azonban figyelembe veszi azt is, hogy mindegyik betekintést
enged az általános kegyelembe. Így a spektrumon kívül eső pozícióra jutunk,
amelyet Christopher Watkin „bibliai diagonálásnak” nevez.68
államhoz sem volt semmi köze, mint ahogy a kultúra egésze sem érdekelte. Az egyik oldalon
a vallás és az erkölcs áll, a másik oldalon a társadalom, állam és kultúra; mindegyik éli a
saját életét, követi a saját útját. A vallás helye a szívben, a belső szobában, a templomban
van; a politika és a gazdaság azonban a maga útján halad, így pedig semmi köze a valláshoz”
(120). Bavinck azonban más következtetésre jut: „(...) Az evangélium mindent - minden
körülményt és kapcsolatot - Isten akaratához mér, ahogy ezt Mózes és a próféták, majd
Krisztus és az apostolok idejében tették. Mindent abból a szempontból vizsgál, hogy ezek a
körülmények és kapcsolatok hogyan kapcsolódnak azokhoz az erkölcsi elvekhez, amelyeket
Isten az élet minden területére hozott. Pontosan azért, mert az evangélium csak a bűn
ellen szólal fel, mindenhol ellenzi azt, a szívben és a fejben, a szemben és a kezekben, a
családban és társadalomban, tudományban és művészetben, a kormányban és polgárokban,
szegényekben és gazdagokban - ugyanis minden bűn igaztalanság, Isten törvényeinek
megszegése, és a természet korrupciója. De azzal, hogy minden társadalmi körülményt
és kapcsolatot felszabadít a bűn alól, az evangélium megpróbálja Isten akarata szerint
visszaállítani őket, hogy betölthessék saját természetüket” (143).
67. James Mumford, Vexed: Ethics Beyond Political Tribes, London: Bloomsbury, 2020.
68. Középút? Nem. Azokról, akik szerint a bibliai igazságszolgáltatás mind a bal-, mind a
jobboldal elméleteit és ideológiát kritikus szemmel vizsgálja, gyakran feltételezik, hogy
„centristák” vagy „mérsékeltek”, akik „Középutat” keresnek. Ezekben a cikkekben egyáltalán
nem ez a célom. A keresztény világnézet nem „megfelezi a különbséget” az alternatívák
között, hogy aztán valahol a kettő között félúton lévő pozícióra érkezzen. Christopher
Watkin szerint a kereszténység inkább „diagonalizálja” az alternatívákat. „Egy választás
diagonalizálása (...) azt jelenti, hogy elutasítjuk a felkínált kettő (vagy több) alternatívát,
és egy olyan pozíciót dolgozunk ki, amely nem visszavezethető ezekre, de nem is teljesen
független tőlük” (Thinking Through Creation: Genesis 1 and 2 as Tools of Cultural Critique,
Presbyterian and Reformed, 2017,28). Íme, egy példa. A Római levélben Pál megmutatja a
törvénykezőket (akik az erényességükkel próbálták megmenteni magukat - Róma 9:31), és
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3.7 A lelkiismeret felszabadítása
Napjainkban gyakran előfordul nyilvános párbeszéd keresztények között arról,
hogy „igazi” keresztények csak erre szavaznak, vagy arra nem szavazhatnak.
Történelmileg ez a „lelkiismeret megkötése.” A Westminsteri Hitvallás 20.
fejezete azonban „a keresztyén szabadságról és a lelkiismeret szabadságáról”
szól. A 2. bekezdés így szól: „Egyedül Isten a lelkiismeret ura, ezért felszabadította azt az emberi tanításoktól és parancsolatoktól, amelyek - bármilyen téren
is - Isten Igéjével ellenkeznek, vagy amelyek - a hit és az istentisztelet dolgában
- ennek hozzáadásai.” Az a parancsolat, amely „Isten igéjének hozzáadása”,
nem feltétlenül mond ellent a Bibliának. Néhányan úgy gondolják, ezek akár
jó megállapítások is lehetnek, de ettől függetlenül nem olyasmi, amit közvetlenül az Isten igéje tanít. A Máté 15,1-5 és 9. versben Jézus elítéli azokat a vallási
vezetőket, akik emberi szabályokat adtak a Biblia parancsolataihoz, és elvárták,
hogy mindenki ugyanúgy engedelmeskedjen ezeknek is.
A Hitvallás szerint azokon a területeken, ahol a Biblia nem köti meg a lelkiismeretet, vagyis nem beszél róla közvetlenül, a keresztényeknek szabadsága
van meghatározni, mi Isten bölcs akarata számukra. Az egyház és más hívők
nem várhatnak engedelmességet ott, ahol a Biblia szabadságot hagy a lelkiismeretnek. Sok keresztényt ismerek, akik lelkiismeretük szerint demokraták
vagy republikánusok. Mind szabadok arra, hogy erre a meggyőződésre jussanak, nem szabad azonban ezután más hívőkhöz fordulniuk, és megsérteni
a szabadságukat azzal, hogy megpróbálják ugyanezen meggyőződésekhez
kötni a lelkiismeretüket.69
az antinomianizmus követőit (akik Isten nélkül éltek, ahogy ők jónak látták - Róma 1:18 és
következő versek). Az evangélium akkor egy középút, egy mérsékelt köztes megoldás lenne
a két alternatíva között? Egyáltalán nem. A törvénykezők az erkölcsök sérülésével és az Isten
erkölcsi törvényének követésében elkövetett hibákkal voltak elfoglalva. Az antinomianizmus
követői az önelégültség, kulturális melegség, és a szívben lévő szeretet hiánya miatt
aggódtak. Az evangélium természetesen mindkét pozíciót radikálisan kifogásolja,
mindeközben azonban mégis mindkét pozíció igényeit jobban betölti, mint önmaguk
tudnák. „Egyedül hit által menekülhetünk meg, de a hit nem marad egyedül.” Tehát egyedül
hit által menekülhetünk meg, nem jó cselekedet által (ellentétben a legalizmussal). A valódi
megváltó hit azonban elkerülhetetlenül egy megváltozott életet eredményez, amely motivált
Isten törvényének követésére. Röviden tehát a Biblia „diagonalizálja” az alternatívákat. Nem
köztes megoldást keres a spektrumon közöttük. Ez az emberi spektrumon kívül eső pozíció,
amely azonban a spektrumon elhelyezkedő pozíciók minden problémáját megválaszolja.
Amikor a bibliai igazságszolgáltatás mind a jobboldal individualizmusát, mind a baloldal
kollektivizmusát, vagy a liberális látásmód relativizmusát és a progresszív látásmód merev
moralizmusát is kritizálja, akkor nem középutat ajánl, hanem valami teljesen újat.
69. A keresztény lelkiismeret szabadsága a politikában.
A Hitvallás a következőket mondja a hozzáadott, vagy nem-bibliai törvényekről: „Tehát,
ha elhisszük az emberi tanításokat, ha engedelmeskedünk ilyen parancsoknak, akkor
eláruljuk a lelkiismeret igazi szabadságát, hisz a magától értetődő hit, az abszolút vak
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3.8 Cselekedjünk lokálisan
Azt javaslom (de nem kötöm meg senki lelkiismeretét!), hogy keresztényként
inkább lokálisan szolgáljuk az igazságot, mint országos szinten. Célszerű
továbbá nem az általános „nemzeti szintű párbeszédbe” bekapcsolódni egy erős
állásponttal, hanem az igazságtalanság egyes eseteire fókuszálni. A nemzeti
politikai intézményeink a nyugati világban sok helyen már nem működnek. Túl
erősek az ellentétek ahhoz, hogy kompromisszumok által olyan törvényeket
hozhassanak, amelyek a lehető legtöbb embert és választókört figyelembe
veszik. Évszázadokon át ezt a feladatot látták el, mára azonban egyéni vezetők
„platformjaivá” váltak, ahonnan megszólítják a szavazóbázisukat, és saját programjukat erőltetik ahelyett, hogy másokkal együttműködnének.70 Az országos
szintű politika javarészt eltorzult, a közösségi oldalakon zajló „nemzeti szintű
párbeszédek” pedig általában csak erényeink mutogatására jók, de valódi
eredményeket nem érnek el. Ezzel ellentétben számos olyan egyéni eset van,
amelyen rendszer szinten vagy helyileg dolgozhatunk. Helyi szinten hajlandóbbak a különböző emberek egy konkrét célért együtt dolgozni.

3.9 A komplexitás elfogadása
A bibliai igazság egyik legnagyobb erőssége, hogy az igazságtalanságot nem
csak egy fő tényezőnek tulajdonítja. Sok fehér protestáns amerikai világlátása
azonban rendkívül individualista, és a rasszizmust szándékos, egyéni fajgyűlölő
engedelmesség tönkreteszi a lelkiismeret szabadságát és értelmét.”
Tehát a Biblia ugyan kötelezi a lelkiismeretem arra, hogy segítsem a szegényeket, nem
mondja el a legjobb gyakorlati módszert arra, hogyan tegyem ezt. Bármelyik stratégia
(magas adók és állami szolgáltatások, vagy alacsony adók és privát jótékonyság) jó és bölcs
lehet - és akár valamilyen mértékben a Biblia más tanításaiból is származhat. Azonban
ezek nem közvetlen parancsolatok, így pedig nem várhatjuk el, hogy minden keresztény
lelkiismereti kérdésként egyiket vagy másikat kövesse.
A Biblia kötelezi a lelkiismeretem, hogy szeressem a menekülteket, azt azonban nem
mondja meg, mennyi legális bevándorlót kell beengedni az Egyesült Államokba évente.
Nem ír elő egy konkrét bevándorlási politikát. A Biblia azt is elmondja, hogy az abortusz bűn
és nagy gonoszság, azt azonban nem mondja meg, hogyan csökkentsük vagy szüntessük
meg az abortuszt az országban. A jelenlegi politikai pártok különböző pozíciók keverékét
kínálják ezekkel és sok más témával kapcsolatban, amelyekről, ahogy említettem, a Biblia
nem beszél közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy a politikai pozíciók, szavazás és politikai
szerepvállalás ügyében a keresztényeknek szabad a lelkiismerete.
A Hitvallás szerint egy keresztény sem mondhatja a másiknak, hogy „keresztények nem
szavazhatnak erre” vagy „minden kereszténynek arra kell szavaznia”, hacsak nem talál
Bibliai parancsolatot, amely ezt előírja.
70. Lásd Yuval Levin, A Time to Build: From Family and Community to Congress and the
Campus, How Recommitting to Our Institutions Can Revive the American Dream, Basic
Books, 2020. Lásd különösen a 3. fejezetet - „We the People”, 45-68.
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hozzáállásra és cselekedetekre korlátozzák.71 Ezzel szemben a kritikai rasszel
mélet minden etnikai egyenlőtlenség mögött rendszer szintű tényezőket
lát. Ahogy korábban láttuk, a bibliai igazság egyiket sem teszi, és a „komplexitás elfogadásának” egyik példáját láthatjuk Anthony Bradley Ending
Overcriminalization and Mass Incarceration” (A túlbüntetés és tömeges bebörtönzés
megfékezése) című könyvében. Bradley elemzi az Egyesült Államok büntetőjogi rendszerét, és számos ponton igazságtalannak találja; de mit tehetünk?
Könyvének utolsó két fejezete sokatmondó. Ezek a következők: „Rendszerszintű
megoldások felé állami szinten” és „Megoldások felé a civil társadalomban.”72
A „civil társadalom” azokra a csoportokra és egyesületekre utal, amelyeket
nem a kormány, és nem a piaci kereskedelem működtet. Ezek „közvetítő
rendszerek”, mint maga a család, gyülekezetek, zsinagógák és mecsetek, illetve
számos lakóközösségi és nem-kormányzati szervezet.73 A konzervatív álláspont
általában nem kormányzati politikát, hanem civil társadalmi megoldást vár
a szegénységre és igazságtalanságra, míg a liberális és progresszív álláspont
a szociálpolitikára helyez minden hangsúlyt. Mivel a keresztények ismerik a
bibliai igazságot, el tudják fogadni az igazságtalanság kérdésének komplexitását, és megoldások széles skáláját tudják felhasználni.74

3.10 Tanuljunk a színes bőrű keresztény
vezetőktől
Ahogy fent említettük, az igazság szolgálatához és a tanúságtételhez elengedhetetlen, hogy meghallgassunk nem keresztény gondolkodókat. A fehér
keresztények számára még fontosabb, hogy meghallgassák színes bőrű testvéreiket, akik óhatatlanul tőlük nagyon eltérő szemszögből látják a világot.75 Az
Ige igazsága egyesít bennünket, de a bűn doktrínája azt tanítja, hogy önigazoló
71. Christian Smith and Michael O. Emerson, Divided by Faith: Evangelical Religion and the
Problem of Race in America, Oxford, 2000.
72. Lásd Anthony Bradley könyvét: Ending Overcriminalization and Mass Incarceration,
Cambridge, 2018, 150-199.
73. Lásd Peter L. Berger és Richard John Neuhaus, To Empower People: From State to Civil
Society, 20. évfordulós kiadás, American Enterprise Institute, 1996.
74. A büntető igazságszolgáltatás területén egy másik megoldás az úgynevezett „Helyreállító
Igazságszolgáltatás”. Sok keresztény támogatója van, akik szerint jobban megfelel a bibliai
igazságszolgáltatás elveinek. Lásd Daniel W. Van Ness és Karen Heetderks Strong, Restoring
Justice: An Introduction to Restorative Justice, 4th edition, LexisNexus, 2010.
75. A témában a saját utamért lásd Irwyn Ince The Beautiful Community, című könyvéhez írt
bevezetőmet.
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szívvel, és sok más érzelmi és kulturális szemellenzővel jövünk az Ige elé, így
pedig gyakran elkerülik a figyelmünket azok a dolgok, amelyeket a Biblia
tanítana nekünk. Ezen a tapasztalat tud változtatni.
Amikor rákot diagnosztizáltak nálam, és az életem veszélybe került, olyan
dolgokat kezdtem észrevenni az ismerős bibliai szövegekben, amiken korábban átsiklottam. Miért? A Biblia csak azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket
felteszel, és egy rákos embernek más kérdései vannak egy bibliai igerész felé, mint
egy egészségesnek. Az Egyesült Államokban élő színes bőrű keresztényeknek sok
szempontból élesen eltérő tapasztalataik vannak, és így megmutathatják a fehér
keresztényeknek azokat a dolgokat a Bibliában, amiket esetleg nem vettek észre.
Fehérként hogyan kezdhetjük ezt el? Először, keressük meg a felekezetünk
színes bőrű keresztény vezetőit a városunkban. Másodszor, olvassuk színes
bőrű keresztény vezetők műveit. Fehér keresztényként általában nem tudjuk,
hol kezdjük, azonban, ha felkeressük a felekezetünk vezetőit a városunkban,
új barátaink és munkatársaink segíthetnek nekünk a forrásokkal. Csak néhány
ember azok közül, akik (fiatalabb koromban) segítettek nekem: Martin Luther
King Jr., John Perkins és Carl Ellis. Az utóbbi időben pedig Justo Gonzalez, Esau
McCaulley és Anthony Bradley segített a témában.76
A keresztény identitás teológiai és pszichológiai szempontból egyedi, így pedig
ez az első több etnikumú vallás.77 Egyre több a keresztény az afrikai, ázsiai és
76. Lásd Martin Luther King Jr, Strength to Love, Fortress, 2010; Martin Luther King, Jr. “Loving
Your Enemies,” Istentisztelet a Detroit Council of Churches’ Noon Lenten Services-en, 1961.
március 7., Detroit, MI. https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/lovingyour-enemies-sermon-delivered- detroit-council-churches-noon-lenten; Martin Luther
King, Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King Jr.,
ed. James M. Washington (San Francisco: Harper,1986); Martin Luther King, “I have a Dream”
Address, https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/i-have- dream-addressdelivered-march-washington-jobs-and-freedom; Martin Luther King, Jr. “The Christian
Doctrine of Man,” Istentisztelet a Detroit Council of Churches’ Noon Lenten Services-en,
1958. március 12. https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/christiandoctrine-man-sermon-delivered-detroit-council-churches-noon-lenten#ftnref6; John
M. Perkins, Let Justice Roll Down, Baker, 2012, and Beyond Charity: The Call to Christian
Community Development, Baker, 1993; Carl Ellis, Free At Last? The Gospel in the AfricanAmerican Experience, IVP, 2020; Esau McCaulley, Reading While Black, fentebb említve;
Anthony B. Bradley, Aliens in the Promised Land: Why Minority Leadership is Overlooked
in White Christian Churches and Institutions, Presbyterian and Reformed, 2013 és Ending
Overcriminalization and Mass Incarceration, fent említve; Justo L. Gonzalez, Manana:
Christian Theology from a Hispanic Perspective, Abingdon, 1990. Mindezek a hangok
segítettek nekem, mint fehér férfinak, mind a Biblia tanításainak megértésében, mind abban,
hogyan szeressem a más etnikumból származó felebarátaimat. Nem mindegyik felsorolt
gondolkodó osztja a konzervatív protestáns hitnézeteimet.
77. Keresztény identitás és az etnikumhoz és kultúrához való hozzáállásunk. A kereszténység
előtt a vallás az etnikum automatikus származéka volt. Miért? Mert minden nemzetnek
vagy etnikai csoportnak megvolt a maga istene(i), így pedig az etnikum és a nemzetiség volt
az identitás legalapvetőbb eleme. A vallás csak egy hozadéka volt ennek. A kereszténység
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latin-amerikai közösségekben világszerte. A nyugati világban a kereszténység
jövőjének kulcsa a több etnikumú vezetés, bár ezt néhány fehér keresztény
nehezen látja be. Azonban számos európai és észak-amerikai városban ma is
ezrével indulnak új gyülekezetek és missziók afrikai, latin-amerikai és ázsiai
hívők vezetésével. Sokan közülük már jóval azelőtt felhívták a figyelmünket
az igazságtalanságra, hogy ez divatos lett volna.

3.11 Az elefánt a szobában
Amikor igazságtalanságról beszélünk, az „elefánt a szobában”, hogy hogyan
határozzuk meg a rendszerszintű rasszizmust? A „rendszerszintű” vagy „strukturális” rasszizmus kifejezést évek óta használjuk, de úgy tűnik, az Egyesült
Államok fele csak most fedezte fel, és válogatás nélkül mindenre alkalmazza. A
kifejezés definíciói és alkalmazásai merőben eltérőek. Hatalmas szakadék tátong
a progresszív és konzervatív tábor között a rasszizmus természetét illetően, és
különösen a fehér amerikai keresztények számára már a gondolatot elfogadni
is nehéz.78 Ebben a cikkben megvitattuk, hogy a Biblia elismeri az egyetemes
vagy rendszerszintű gonoszt és felelősséget, illetve a különálló igazságtalan
társadalmi rendszerek valóságát, amelyekkel keresztényeknek szembe kell
azonban azt tanította, hogy Isten minden nemzet Istene, minden nemzet tagjai
megismerhetik és dicsőíthetik, és így is kell tenniük. Azt tanította, hogy nemzetiségtől
függetlenül a keresztény Istenben való hitet kell választanunk, ez pedig azt jelenti, hogy
az Istennel való kapcsolatunk alapvetőbb fontosságú, mint az etnikum. Larry Hurtado
szerint: “[A keresztények közötti](...) etnikai, társadalmi és nemi különbségek radikálisan
relativizáltnak tekintendők, [mivel] minden etnikai, nemi vagy társadalmi csoportból
származó hívő már „Krisztus Jézusban egy”. Pál (...) viszont nem tekintette ezeket a
különbségeket eltöröltnek. Tehát például (...) kitartóan és büszkén a népének tagjaként,
„zsidóként” és „izraelitaként” utalt magára (...) azonban azt is kijelentette, hogy „Krisztusban”
(...) ezek a különbségek már nem határozzák meg a hívőket úgy, ahogy korábban tették.”
Larry W. Hurtado, Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World,
Baylor, 2016, 93. Röviden tehát a keresztény identitás sokkal inkább a Krisztusban való
hitben gyökerezett, mint a kultúrában vagy etnikumban. Ez két előnnyel járt: (a) Lehetővé
tette, hogy meglássák és kritikusan vizsgálják a kultúrájukat, és (b) lehetővé tette, hogy más
etnikumból és kultúrából származó keresztényektől tanuljanak.
78. A fehér evangelikalizmus individualista és privatizációs nézetei. Christian Smith és
Michael O. Emerson, Divided by Faith: Evangelical Religion and the Problem of Race in
America, Oxford, 2000. Lásd a „Color Blind” és a „Controlling One’s Own Destiny” című
fejezeteket, 69-114. Az amerikai és brit fehér keresztények általában nagyon magabiztosak
a saját objektivitásukban és abban, hogy a döntéseikkel képesek irányítani a saját sorsukat.
Nehezükre esik elfogadni, milyen erősen befolyásolják és formálják őket az előítéletek,
kultúra és társadalmi struktúrák. Nézeteiket „nyilvánvaló” dolognak tartják - olyasminek,
amit „minden értelmes embernek látnia kell.” Nem látják át azt, hogy a nézeteik milyen
mértékben épülnek hitbeli feltételezésekre (amelyek nem bizonyíthatók racionálisan), még
ha tudományosnak, racionálisnak, vagy empirikusnak tartják is őket. Ez a „skót józan ész
realizmusának” jól dokumentált hatása, lásd Nathan O. Hatch The Democratization of
American Christianity, Yale, 1989, George Marsden Fundamentalism and American Culture:
The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism 1870-1925. Oxford, 1980 és Mark Noll The
Scandal of the Evangelical Mind, Eerdmans, 1994.
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szállniuk (mint a patrónusi rendszer a Lukács 14. fejezetében, és az emberrablás és rabszolgaság az 1 Tim 1-ben). De mik azok a struktúrák, amelyekkel a
mai keresztényeknek szembe kell szállniuk? Az ortodox protestáns keresztény
hívőknek etnikai és társadalmi határokon átnyúlva el kell készíteniük a Katolikus
Egyház Társadalmi Tanításának protestáns megfelelőjét, amelyben bibliai
módon beszélünk a társadalmunkban létező rendszer szintű rasszizmusról.
Kezdetnek meg kell különböztetnünk néhány kategóriát. Elsőként voltak a
múltbéli társadalmi struktúrák, amelyek kifejezetten az afroamerikai népesség
elnyomására és kiszorítására törekedtek, mint a rabszolgaság, a Jim Crow
törvények, és a feketék rendszer szintű kizárása a tőkéhez és jelzáloghitelhez való
hozzáférésből, illetve az oktatásból és lakhatásból. Ugyan ezeket a törvényeket
már eltörölték, hatásuk továbbra is erőteljesen fennmaradt. Ezek megszüntetéséhez rendszer szinten és a civil társadalom szintjén is reagálnunk kell.
A második kategória a jelenkori formális társadalmi struktúrák, amelyek hátrányos
helyzetbe hozzák a szegényeket és a színes bőrűeket. Ilyen (véleményem szerint) az állami iskolák működtetése és finanszírozása; az igazságügy, amely
előnyben részesíti a gazdagokat, akik megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek; a
rendőrség néhány módszere; a területfelhasználási zónák kialakítása, a lakások
építése és finanszírozása; és az egészségügy, amely bizonyos embereket előnyben részesít másokkal szemben.
Végül pedig vannak informális társadalmi rendszerek, amelyek (ahogy fentebb
megállapítottuk) a fehér többség bizalmatlanságának következményei más etnikumok kultúrájával szemben. Általában azokat az embereket vesszük fel vagy
ajánljuk más helyekre, akik a saját bizalmas, informális kapcsolati hálónkon
belül vannak, amely pedig legtöbbször kizárólag hozzánk hasonló emberekből
áll. Ez azt jelenti, hogy az egyébként megfelelően képzett, de nem fehér emberek
nem tudnak azokba a körökbe bekapcsolódni, ahol a legtöbb társadalmi, anyagi
és kulturális tőkét szerezhetnék. Ez azt is befolyásolja, hogy a tanárok, orvosok,
bankárok, rendőrök és üzlettulajdonosok hogyan kezelik a más etnikumból származókat. A hatása pedig (akaratlanul is) az, hogy a más etnikumból származókat
visszatartjuk az oktatás terén, pszichológiailag, anyagilag és fizikailag is.

3.12 A hatalom átformálása
Ezt a hosszú cikket szeretném azzal lezárni, amivel az előzőt tettem. Nem szolgálhatjuk az igazságot, ha előbb nem ismerjük fel a hatalommal való visszaélést,
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és hogy hogyan használták elnyomásra; de úgy sem szolgálhatjuk az igazságot,
ha nem gyakorolunk mi magunk hatalmat.79 Az evangéliumban egy olyan
Megváltót láthatunk, aki valóban hatalmat gyakorol felettünk, de aki ezt a
hatalmat csak arra használja, hogy szolgáljon bennünket, és aki hajlandó volt
ezt elveszíteni és szenvedni, hogy megmentsen minket. Keresztényként megvannak a szükséges intellektuális és szívbeli erőforrásaink ahhoz, hogy nem
elnyomó módon használjuk a hatalmunkat. Sosem szabad abbahagynunk a
küzdelmet, hogy a Megváltónk nyomdokaiban járjunk.80

79. A hatalom bibliai elmélete. Mivel a marxisták és a progresszív baloldal szüntelenül a
hatalomról beszél, a keresztények hajlamosak ezt egyszerűen kihagyni a társadalmi
kritikából. De ahogy láthattuk, A Biblia biztosít társadalmi-kritikai eszközöket számunkra,
amelyek felismerik a hatalmat, és a hatalommal való visszaélést. Néhány könyv a témában:
Andy Crouch, Playing God: Redeeming the Gift of Power, IVP, 2013; David T. Koyzis, We
Answer to Another: Authority, Office, and the Image of God, Wipf and Stock, 2014; Kyle A.
Pasewark, A Theology of Power: Being Beyond Domination, Fortress, 1993; David Swartz,
Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu, University of Chicago, 1997; Michel
Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977; Steven
Lukes, Power: A Radical View, 2nd Edition, St Martins Press, 2005; Isaac Ariail Reed,
Power in Modernity: Agency Relations and the Creative Destruction of the King’s Two
Bodies, University of Chicago Press, 2020. Also see Christopher Watkin’s Michel Foucault,
Presbyterian and Reformed, 2018 as well as his unpublished manuscript Thinking Through
the Bible.
80. A kereszténységről és a hatalomról szóló utolsó alfejezet alapgondolatáért Christopher
Watkinnak tartozom hálával. Lásd tőle: Michel Foucault, Presbyterian and Reformed, 2018.
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A halálbüntetésről
keresztyén szemmel
Augustinus, Luther és Kálvin írásai alapján

SEBŐK JÁNOS1

Absztrakt
Tanulmányomban az igazságszolgáltatás egyik kényes pontját, a halálbüntetés
intézményét vettem vizsgálat alá keresztyén szemszögből. Bár Magyarországon,
mint a legtöbb európai országban már eltörölték a kivégzéseket, de a politikai retorikában gyakorta hallhatunk érveket annak esetleges visszaállítására,
vagy éppen az eltörlés védelmére. Írásomban a halálbüntetés témáját egyfajta
egyháztörténeti kontextusba helyeztem. A reformáció két legnagyobb ágának
képviselői, Luther és Kálvin rendszeresen hivatkoznak Augustinusra teológiai, társadalompolitikai kérdésekben; ebből kiindulva az általam vizsgált
kérdéskört hármójuk írásai alapján elemeztem. Megkíséreltem az egyháztörténet e három nagy alakjának látásmódját oly módon egymás mellé helyezni,
hogy az a 21. századi keresztyének számára is iránymutató lehessen.
Kulcsszavak: halálbüntetés, Augustinus, Luther, Kálvin, egyháztörténet

1. Bevezetés
A halálbüntetés kérdése mind a mai napig nagyon kényes téma az emberi
ség számára. Hazánkban 1988-ban hajtották végre az utolsó kivégzést, majd
1990-ben alkotmányellenesnek ítélték és megszüntették a halálbüntetés intézményét. Mégsem mondhatjuk, hogy számunkra már elavult, nem aktuális
dologról van szó, ugyanis időről-időre különböző médiafelületeken vagy akár
1.

Sebők János (sebjan112@gmail.com) az EHE doktorandusza, a Magyar Kékkereszt Egyesület
munkatársa, fő kutatási területe: sportmetaforák a páli levelekben, Augustinus és kora.
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politikai pártok programjában újra és újra felvetődik a visszaállításának kérdése.
Bizonyos országokban mai napig alkalmaznak halálbüntetést, s általában
újságcikkekben is értesülhetünk az egyes kivégzésekről; sőt még mozifilmekben is találkozhatunk ezzel a témával.2 Mindezek közrejátszottak abban, hogy
foglalkozni kezdjek ezzel a kérdéskörrel. Munkámban azt mutatom be, hogy
az egyháztörténet három nagy alakja – a hippói egyházatya, az ágostonrendi
szerzetesből lett reformátor és a reformáció svájci ágának leghíresebb alakja
– miképpen érvelt a halálbüntetés szükségszerűsége mellett vagy ellen. A halálbüntetés a felsőbb hatalom eszköze, ezért felvetődik a világi vezetőknek való
engedelmesség kérdése is. Mindhárom általam vizsgált személy számára a
Szentírás, azon belül főként Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 13. fejezete a
mérvadó ebben a tekintetben. Ez alapján Istentől elrendeltnek tekintik a világi
hatalmat, ezért magától értetődő, hogy – bizonyos megszorításokkal, kivételekkel - megkövetelik a kormányzat iránti lojalitást.3
Kálvin az Institutio negyedik könyvének utolsó fejezetét a polgári kormányzat
ról (De politica administratione) írta; míg Luther két tanulmányt is írt ebben a
tárgyban „A világi felsőségről” és „Lehet-e üdvösséges a katonák hivatása is?”
címmel; Augustinus pedig monumentális4 művében, a De civitate Dei-ben
foglalt állást „politikai” látásmódjáról, valamint több levelében, prédikációjában is említést tesz effajta ügyeiről. Ebből kifolyólag az említett művek
jelen tanulmányomnak is egyfajta kiindulási alapként, „fundamentumként”
szolgálnak.

2. Augustinus
2.1 „Ne öljük meg az embert…!”
Az Isten városáról5 első könyvében, miután a gyilkosságok különböző fajtáiról
2. Az egyik legismertebb ilyen jellegű film a „David Gale élete”, az akkor még közkedvelt és
legjobb színészek közé sorolt Kevin Spacey és Kate Winslet főszereplésével.
3. A katonaság, fegyverviselés kérdését szintén azonos textus, a Lk 3,14 alapján fejtik ki
mindhárman, mely szerint Jézus azt mondja a katonáknak, hogy elégedjenek meg a
zsoldjukkal.
4. Ő maga „magnum opus et arduum”-ként jellemezte írását.
5. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy az Isten városáról című monumentális mű célja
elsősorban Isten üdvtörténetének bemutatása, éppen ezért az államelméleti témakörök csak
közvetett módon ékelődnek be a hatalmas történeti alkotásba. A könyv megírásának másik
indítóoka pedig az volt, hogy a püspök egy apológiát írjon a keresztyénség védelmében,
mivel 410-ben az Alarich vezette gótok betörtek Rómába.

47

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

ír, Augustinus egy rövid részt szentel azoknak a kivégzéseknek, melyeket nem
mint gyilkosságokat tart számon. „Az isteni végzés néhány kivételt tett az
emberölés tilalmával kapcsolatban. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor
az ölést Isten parancsolta meg, akár rendelt törvénye, akár emberekre ideiglenesen ráruházott parancsolata folytán. Nem gyilkol az, aki a parancsolónak
engedelmeskedik, amint a kard is csak eszköz annak kezében, aki használja.
Ennélfogva nem vétettek a ‚ne ölj’ törvény ellen semmit azok, akik Isten
akaratából háborúskodnak, vagy azok, akik a nyilvános hatalom birtokában
Isten törvénye, azaz a legfenségesebb igazság parancsa szerint a bűnösöket
halállal büntették.”6 Az afrikai püspök Isten törvényét és akaratát tekinti kiindulópontnak ebben a problémában, és ez alapján helyez bizonyos eseteket a
VI. parancsolat hatályán kívül.
Macedoniosnak írott levelében – akit szeretett fiaként szólít meg – a pallosjogra és a hóhérok kínzóeszközeire úgy tekint, mint amelyeknek egyrészt fékező
szerepük van, másrészt segítenek a biztonságos élet fenntartásában. „És ezért
természeten nem hiába lett elrendelve a király hatalma, a vizsgálóbíró pallosjoga, a hóhér vaskarma, a katona fegyverzete, az uralkodó fegyelmezőeszköze és
a jó atya szigorúsága sem. Mindezeknek megvan a saját módja, oka, értelme és
hasznossága. Azért, hogy ezek megfélemlítsék és megfékezzék a rosszakat, és a
jók nyugodtabban éljenek a rosszak között.”7 Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy nem általános érvénnyel, hanem csak bizonyos szélsőséges esetekben
tartja szükségesnek Augustinus a fent említett eszközöket. Ha tehette, óva intett
ezek használatától, mivel a keresztyénüldözések gyászos jelképét látta bennük.8
Máshol a hóhérokról ír elborzadva, miközben rámutat arra is, hogy bármilyen
szörnyű foglalkozás is ez, mégis megvan az ő feladatuk is a társadalomban. „Mi
iszonyúbb ugyanis a hóhérnál? Mi durvább és irtózatosabb annak lelkénél?
De a törvények között nélkülözhetetlen helyet tart fent magának, és egy jól
kormányzott város rendjébe beilleszkedik. S bár saját lelkének árt, mások számára
az ártók megbüntetését jelenti.”9 Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a
hóhér leírására Augustinus a „tortor” helyett a még ijesztőbb „carnifex” szót
6. Isten városáról. I. 21.
7. „Nec ideo sane frustra instituta sunt potestas regis, ius gladii cognitoris, ungulae carnificis,
arma militis, disciplina dominantis, severitas etiam boni patris. Habent ista omnia modos
suos, causas, rationes, utilitates. Haec cum timentur, et coercentur mali, et quietius inter
malos vivunt boni.” Augustini Epistolae 153, 16
8. Lancel 2004, 433. o.
9. Quid enim carnifice tetrius? quid illo animo truculentius atque dirius? At inter ipsas leges
locum necessarium tenet et in bene moderatae civitatis ordinem inseritur estque suo animo
nocens, ordine autem alieno poena nocentium. De ordine II. 12.)
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használja, ezzel is tovább fokozva a rémületet. Talán nem is szükséges egyéb magyarázat a borzalom érzékeltetésére, mint hogy utóbbi kifejezés a „caro” (hús) és a
„facio” (csinálni) szavak összetételéből áll. Összevetésképpen az Újszövetségben
mindösszesen egy alkalommal jelenik meg a hóhér szó a Mt 18,34-ben, ahol
Hieronymus a „tortor” kifejezést használja. Az újfordítású Bibliában ezen kívül
még egyszer előfordul ez a kifejezés (Mk 6,27), viszont ebben az esetben sem a
görög (σπεκουλάτωρ), sem a latin (speculator) szöveg nem ír hóhérról.
Augustinus összességében elfogadta ugyan, hogy a közösség védelmében végső
megoldásként halálbüntetés alkalmazható, de a gyakorlatban irtózott tőle, és
nem egyszer előfordult, hogy igyekezett lebeszélni a bírót a halálos ítéletről.
Egyfajta kettősség jellemezte a halálbüntetés kérdésköréhez fűződő viszonyát:
egyfelől egyetértett magával az elvvel, másfelől, ha lehetett, elkerülte annak
alkalmazását.10 Ez a „dualizmus” kihallatszik az alábbi szentbeszédéből is:
„Két külön dolog van: az ember és a bűnös. Az embert Isten készítette, a bűnöst
az ember maga. Vesszen el, amit az ember csinált, és szabaduljon fel, amit az
Isten. Nem akarom tehát, hogy valakit halálra ítélj, nehogy miközben kivégzed a vétkezőt, elpusztítsd az embert. Nem akarom, hogy valakit halálra ítélj,
hogy legyen, aki bűnbánatot gyakorol. Ne öljük meg az embert, hogy legyen,
aki bűnbánatot gyakorol; ne öljük meg az embereket, hogy legyen aki jobbá
válik.”11 Egyértelműen azt sugallja, hogy nem a bűnöst, hanem a bűnt kell meg-,
illetve elítélnünk, hiszen minden ember Isten képmására teremtetett.12 Jól
kapcsolódik a fentiekhez a következő idézet is, annál is inkább, mert Kálvin13
is hivatkozott rá: „Szükséges, hogy az igazságos és kegyes ember kész legyen
türelmesen elviselni azok gonoszságát, akiket igyekszik jókká tenni, hogy
inkább a jók számát növelje, és nehogy hasonló gonoszsággal ő maga is a gonoszok számát növelje.”14

10. Lancel 2004, 434. o.
11. Duo enim nomina sunt, homo et peccator. Hominem Deus fecit, peccatorem se ipse homo
fecit. Pereat quod fecit homo, liberetur quod fecit Deus. Noli ergo usque ad mortem, ne
cum persequeris peccatum, perdas hominem. Noliusque ad mortem, ut sit quem paeniteat,
homo non neceturut sit quem paeniteat; homo non neceturut sit qui emendetur. Augustini
Sermones 13, 8.
12. Másrészt reflektál az evangéliumi üzenetre, miszerint csak addig van lehetősége az embernek
megtérni, amíg életben van.
13. A keresztyén vallás rendszere. IV. 20. 20.
14. „Paratus itaque debet esse homo iustus et pius, patienter eorum malitiam sustinere, quos
fieri bonos quaerit, ut numerus potius crescat bonorum, non ut pari malitia se quoque
numero addat malorum.” Augustini Epistolae 138. 2. 12.)

49

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

2.2. Sikertelen közbenjárás egy barát életének védelmében
Az előző alfejezetet lezáró mondat Augustinus Marcellinushoz írott egyik
leveléből származik. Flavius Marcellinus tribunus és jegyző volt, a karthagói
zsinaton kötött barátságot a püspökkel. Ő ösztönözte Augustinust a De civitate Dei megírására, látványos, monumentális alkotásra sarkallva őt. Amikor
pedig elkészült az első három könyv, Marcellinusnak ajánlotta az egyházatya.15
A pelagiánusok ellen írt első művét (De peccatorum meritis et remissione
et de baptismo parvulorum) szintén az államférfi kérdései motiválták.16
Mindezekből is világosan látszik, hogy a két férfit szoros barátság fűzte össze.
Az V. század első évtizedei meglehetősen zavarosak voltak a birodalom életében, a külső fenyegetettség mellett belső egységről sem beszélhetünk. Honorius
császár hatalma instabil volt, és ezt sokan ki akarták használni. Köztük volt
Heraclianus, az afrikai hadak főparancsnoka is, aki 413-ban felvonultatta
hajóhadát Itália ellen. Kísérlete végül meghiúsult, és vérdíjat tűztek ki a fejére.
Nemcsak a főparancsnokot, hanem annak vélt vagy valódi cinkosait is felelősségre vonták. Köztük volt Marcellinus és fivére is.17
Augustinus mindig lojális volt az aktuális császárhoz, de ellenezte a véres
leszámolásokat. Alig két héttel azután, hogy hajtóvadászatot hirdettek
Heraclianus és társai ellen, a püspök félreérthetetlenül értekezett a felebaráti
szeretetről: „Minden ember felebarátja minden embernek. Kérdezd a természetet! Idegen? Ember. Személyes ellenség? Ember. Az állam ellensége? Ember.
Barát? Maradjon barát! Ellenség? Váljon baráttá!”18
Az egyházatya megpróbált volna egyéb módon is tenni az ügy érdekében,
de lehetőségei igencsak korlátoltak voltak. A „lázadók” legyőzője, Marinus,
látszólag engedte neki, hogy közbenjárjon, de közben elrendelte a kivégzéseket. Az erőszakot elutasító Augustinusnak most saját barátainak megölését
kellett végigkövetnie tehetetlenül. Ez olyannyira megviselte, hogy néhány
évre visszavonult a „tudományos” életbe.19

15. Brown 2003, 355. o.
16. Trapé 2004, 199. o.
17. Lancel 2004, 439-440. o.
18. „Omni homini proximus est omnis homo. Interroga naturam. Ignotus est? homo est.
Inimicus est? homo est. Hostis est? homo est. Amicus est? maneat amicus. Inimicus est? fiat
amicus.” Augustini Sermones 299/D.
19. Lancel 2004, 440-441. o.
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3. Luther: „Jobb, ha egy útonállót életben
hagynak, mint ha egy istenfélő embert
megölnek”
Mind Augustinus, mind Luther világértelmezésében megjelenik egyfajta dualizmus, ezt a kettőséget azonban eltérően tálalják. Míg az egyházatya a földi és
az örök világ közti éles különbséget, a „civitas Dei” és a „civitas Diaboli” közötti
kibékíthetetlen ellentétet domborítja ki; Luthernél arra kerül a hangsúly, hogy
a hívő embernek egyszerre kell a lelki és a világi birodalomban élnie,20 s ennek
következtében ennek a két birodalomnak is viszonyulnia kell egymáshoz valamiképpen. Amint Gritsch professzor fogalmaz: „Luther a két város között folyó
harc személyi és társadalmi szempontjait hangsúlyozta.”21 Így írja le ezt maga
Luther a „Lehet-e üdvösséges a katonák hivatása is?” című írásában: „Mert kétféle
felsőbbséget rendelt az Isten az emberek között. Az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és igazakká legyenek, és
ezzel az igazsággal elnyerjék az örök életet. Ezt az igazságot az Isten az ő igéjével
szolgáltatja, melynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A másik felsőbbség világi,
eszköze a kard, hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká
lenni az örök életre, azok ily világi hatalom által kényszerítessenek arra, hogy a
világ előtt jámborakká és igazakká legyenek. Ezt az igazságot ő a karddal szolgáltatja.”22 Az utolsó mondatok jelzik, hogy korának megfelelően helyénvalónak
tartja a fegyverrel való igazságszolgáltatást, ha azt az arra kijelölt emberek végzik.
Az első embergyilkosság történetére hivatkozva vezeti vissza a felsőség ezen jogát
egészen a világ kezdetére. Isten ugyanis azért állított különleges tilalmat a testvérgyilkos Káin meggyilkolására, mivel az félt attól, hogy megölik. Ebből pedig
arra következtet Luther, hogy Káinban nem lett volna félelem, ha nem hallotta
volna korábban Ádámtól, hogy a gyilkosokat halállal büntetik. Majd pedig az
1Móz 9,623 alapján kijelenti, hogy a gyilkos méltó a halálra, és jog szerint ki kell
őt végezni.24 Máshol még a mózesi törvények alapján halállal nem büntethető
vétkek, mint például a lopás esetében is felveti a kivégzés lehetőségét.25
20. Bár szükséges az együttélés, de felhívja a figyelmet annak veszélyeire is: a világi hatalom
módjára uralkodó egyháziakra, és az egyházi ügyekbe beleavatkozó világiakra. Birkás 2011,
66. o.
21. Gritsch 2006, 164. o.
22. Luther 1910, 13. o.
23. „Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az
embert.”
24. Luther 1906, 366-367. o.
25. Tóth 2017, 51. o.
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Akárcsak Augustinus, Luther is ír a hóhéri26 „hivatásról”, de az egyházatyától
eltérően nem borzadva, hanem különféle szakmákkal egy sorban említve.27
Számára nem a kivégzés elrendelője vagy végrehajtója lényeges, hanem az,
hogy mindez a közjó érdekében történjen. Egy szemléletes hasonlattal világít
rá erre: amint az orvos egy bizonyos testrész amputálásával megmenthet egy
emberi életet, úgy az ölés is - ha a gonoszok és az igazságtalanok büntetésére
szolgál – lehet hasznos a társadalom számára, sőt a szeretet művévé válhat.28
Luther a gonosztevők elleni ítéletekben szerény komolyságra és szigorra int.
Emellett egyfajta szociális érzékenység is megjelenik a soraiban, amikor felhívja
a figyelmet, hogy a kivégzetteknek is vannak hozzátartozói, ezért ha lehetséges
kerülni kell az árvák és özvegyek számának szaporítását. Joáb kivégzését hozza
fel példaként, amelyet nem Dávid tett meg, hanem későbbre halasztotta, és
fiának adta feladatul.29
A középkori kivégzések egy külön kategóriáját a boszorkányok elleni fellépések
alkotják, amelyekből Luther sem maradt ki, így e téma kapcsán pár sorban erre
is reflektálnék. Peter A. Morton friss tanulmányában elemzi Luther boszorkány
sággal, babonasággal kapcsolatos nézeteit. A részletekben ugyan lehettek
eltérések, de a boszorkányság fogalmához Luther korában általában a következőket társították: a Sátánnal kötött szövetséget a keresztség elutasításával;
szombati összejöveteleket, ahol a keresztyén sákramentumokat kigúnyolták;
szexuális kapcsolatot a Sátánnal és démonaival; betegségeket, ill. halált okozó
varázslást.30 A boszorkányok és hasonszőrűek nem csak törvényeket, hanem
Istent magát sértették meg, ezért az ő bűnük Isten elleni felségsértésnek
(crimen laesae Maiestatis divinae) számított.31 Ilyen kulturális háttér mellett
nem meglepő, hogy Luther is ellenségesen viszonyult a boszorkánysághoz,
egyszer így fogalmazott: „Az ilyenekkel szemben nincs helye irgalomnak. Én
magam égetném meg őket! A törvényben is az olvasható, hogy a papok kezdik
a gonosztevők megkövezését.”32
26. Luther legtöbbször a „Henker”, elvétve a „Scharfrichter” kifejezést használja. Előbbi szó
eredetileg a kivégzés módjára („Henken”=akasztás), utóbbi pedig az ítélet végrehajtójára
mutat.
27. „Országához nem tartozik, hogy ő házas, varga, szabó, földmíves, fejedelem, hóhér, vagy
hopmester legyen, sem pedig a hatalom, vagy világi jog, hanem csupán Isten igéje és lelke,
miáltal övéi belsőleg vezettetnek.” Luther 1906, 381. o.
28. Luther 1910, 8. o.
29. Luther 1906, 404-405. o.
30. Morton 2021, 8-9. o.
31. Tóth 2017, 52. o.
32. Luther 2014, 475-476. o.
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Nem lenne méltányos azonban, ha a Luther álláspontját taglaló részt a
boszorkányok büntetésével kapcsolatos véleményével zárnám, ezért álljon
itt az alcímben is szereplő idézet, amely mintegy visszhangként idomul a
fentebbi fejezetben írt augustinusi gondolatokhoz: „…mindig jobb, ha egy
útonállót életben hagynak, mint ha egy istenfélő embert megölnek, mint
hogy a világnak van és lesz útonállója, istenfélő embere pedig kevés van.” 33
Magyarán amellett érvel Luther, hogy inkább kerülje el egy bűnös a bitófát,
mintsem valakit ártatlanul végezzenek ki.34 Összecseng ez a meglátás a Máté
evangéliumban olvasható „búza és konkoly” példázat „végszavával” is, mikor
a gazda így szól: „Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás
idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek
kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.”35

4. Kálvin
4.1. „Nem hiába viselik a kardot…”
Kálvin nézőpontját illetően jó kiindulási alapot szolgáltatnak a Szentírás
könyveihez írott kommentárjai. Mivel mind az Ószövetség, mind az Újszövetség
kiemelten foglalkozik az emberi élet értékével és annak védelmével, így bőven
van merítési lehetőségünk. Azonban rendkívül hosszúra nyúlna, ha e téren
teljes körű vizsgálatot céloznék meg, ezért csak egy-egy igehelyet veszek röviden szemügyre mindkét Testamentumból. Elsőnek a már Luthernél is megjelent
1Móz 9,6-t kell megemlítenünk, ahol Isten Noéval kötött szövetségének leírását
találhatjuk, melyben szó van a gyilkosok büntetéséről is. Ennek kapcsán a
következőket írja Kálvin: „Tehát még ha elnézőek lennének is a hivatalnokok,
Isten máshonnan küld hóhérokat, akik a vérszomjas emberekkel szemben
kiegyenlítik a számlát. Tehát Isten bosszúval fenyegeti az embergyilkosokat,
és elrendeli, hogy a hivatalnokok karddal is felfegyverkezzenek és bosszút álljanak a gyilkosságokért, hogy ne folyjon büntetlenül emberek vére.”36

33. Luther 1906, 386. o.
34. Vö. 11. lábjegyzet!
35. Mt 13,30.
36. Ergo ut conniveant magistratus aliunde immittit Deus carnifices qui sanguinariis hominibus
mercedem suam rependant. Sic autem Deus vindictam minatur ac denunciat homicidis,
ut armet etiam gladio magistratus ad caedes ulciscendas, ne impune fundatur sanguis
hominum. Calvini Commentarius in Genesin IX. 6. CR LI, 146-147.
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Ahogyan az esetek többségében, úgy itt is az emberölés kapcsán jelenik meg a
halálos ítélet. Ezzel szemben a „Monter-féle lista” összesen tizennégy esetet
említ meg, melyekben halálos ítélet született Genfben az 1562. esztendőben.
Két nőt boszorkányságért, három férfit gyermekek megerőszakolásáért, kettőt
szodómiáért, egyet aranyhamisításért, hármat lopásért és szintén hármat
emberölésért végeztek ki. Összesen öt ügyben indítottak eljárást gyilkosság
vádjával ebben az évben, a maradék kettő ítéletéről nincs feljegyzés.37
Szembetűnő, hogy míg Augustinus érezhetően engedékenyebb és szelídebb,
Luthernél pedig megjelenik a potenciális kivégzendő családja iránti aggódás
és felelősség, addig Kálvin sokkal inkább az erélyes fellépés híve. Előbbi lentről
indít, a bűnös szemszögéből, szem előtt tartva, hogy a megjavulás, megtérés
lehetősége mindenki számára adott. Utóbbi az isteni elrendelésre hivatkozik,
amelynek az elöljáróknak kötelességük engedelmeskedniük, ha pedig nem így
cselekszenek, azzal mulasztást követnek el. „Mert ha Isten a hatóságot felfegyverezve a kard használatát is rábízta (ti. a hatóságra), – az valahányszor
halálbüntetéssel bünteti a bűnösöket – az Úr bosszúállásának végrehajtásával
megbízatásának engedelmeskedik.”38
Ugyanezen igehely alapján indul el az Institutio számunkra aktuális részében is.39 „Az Úr törvénye tiltja az ölést. De hogy az emberölések büntetlenek
ne legyenek, maga a törvényhozó ad kardot szolgái kezébe, hogy azt minden
gyilkossal szemben használatba vegyék.”40 Kora társadalmi értékrendje szerint
nem keres felmentő körülményeket gyilkossági ügyekben, hanem egyértelműen
kijelenti, hogy minden gyilkost halálra kell ítélni.
Kálvin bibliai példákat sorol fel, melyekkel azt bizonyítja, hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlen a kard általi igazságszolgáltatás. Mózessel nyitja a sort,
aki népe nyomorúságos helyzetén megindulva leütött egy egyiptomit, majd
Dáviddal folytatja, aki halálos ágyán meghagyta fiának, Salamonnak, hogy
ne hagyja békében meghalni Joábot és „Sémeit”.41 Ezek után pedig Salamon
Példabeszédeiből vett mondásokkal támasztja alá álláspontját.42
37. Monter 1992, 273-274. o.
38. Nam si Dominus magistratum armando gladii quoque usum illi mandavit, quoties sontes
capitali poena vendicat, exercendo Dei ultionem eius mandatis obsequitur. Calvini
Commentarius in epistulam Pauli ad Romanos XIII. 4. CR 77, 251.
39. „… mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok
nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat
teszi.” (Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 4,13)
40. A keresztyén vallás rendszere. IV. 20. 10.
41. Vö. Luther 1906, 404-405.
42. „Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat.” (Példabeszédek könyve
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Fontos azonban azt is látnunk, hogy felhívja a figyelmet a nyers és durva
szigor mellőzésére. Mindenekelőtt az egyensúlyra törekszik, egyaránt rosszként tüntetve fel a mértéktelen büntetést és a túlzásba vitt kegyelmességet.
Egyfajta „aurea mediocritas”-ra való törekvés figyelhető meg véleményében.
„Mindazonáltal a felsőbbségnek mindkettőt szeme előtt kell tartania: egyfelől nehogy túlzott szigorral inkább sebezzen, mintsem gyógyítson, másfelől,
hogy kegyelmének balga fitogtatásával a legkegyetlenebb kíméletbe ne essék,
ha gyenge és könnyelmű engedetlensége folytán sokaknak kárával semmivé
lesz.”43 Meglátásom szerint a végletek elkerülése és az effajta mértékletesség
megcélozása a mai társadalom számára is követendő példaként szolgálhat.

4.2. A „casus Servetus”
Ha Kálvinnal és a halálbüntetés témájával foglalkozunk, csaknem elkerülhetetlen, hogy ne tegyünk említést a sokszor emlegetett és számtalan viszályt
szító Kálvin – Szervét ügyről. Nem áll szándékomban pálcát törni Kálvin János
felett, de felmenteni se szeretném. Célom, hogy a korabeli körülmények és
viszonyok aspektusából világítsam meg a történteket, valamint, hogy a vizsgált személy halálbüntetésről vallott nézeteit valamiképpen kiemeljem az
elméletek világából, és bemutassam „éles” helyzetben is.
Már az is ellentmondásos, hogy mikor került kapcsolatba először a reformátor
és antitrinitárius elveket valló ellenfele. Egyesek megemlítenek egy korai,
Kálvin által felajánlott párizsi találkozót, melyre végül nem került sor;44 mások
szerint 1546 előtt nem léphettek kapcsolatba egymással.45 Mindenesetre
tény, hogy 1546 februárjában így ír Kálvin a „problémáról” Farelnek: „Szervét
nemrégen írt nekem, és leveléhez csatolta félrebeszéléseinek hosszú kötetét
fellengzős kérkedéssel, hogy elámítson és idáig hallatlan dolgokat lássak. Ha
nekem tetszene, még abba is beleegyezne, hogy eljöjjön. De nem akarom szavamat adni neki, mivel, ha jön – és ér valamit a tekintélyem – nem hagyom,
hogy élve távozzon.”46
20,8); „A bölcs király leteríti a bűnösöket, és kocsival hajt rájuk.” (Példabeszédek könyve
20,26); etc.
43. A keresztyén vallás rendszere. IV. 20. 10.
44. McGrath 1996, 88. o. Erről az elmaradt találkozóról Kálvin már Szervét halála után tesz
említést a spanyol orvos tanításai ellen írott könyvében.
45. Balázs 2009, 21. o.
46. Servetus nuper ad me scripsit ac literis adiunxit longum volumen suorum, deliriorum cum
thrasonica iactantia, me stupenda et hac tenus inaudita visurum. Si mihi placeat, huc se
venturum recipit. Sed nolo fidem meam inter ponere. Nam si venerit, modo valeat mea
autoritas, vivum exire nunquam patiar. Calvini Epistolae 767. CR XL, 283. o.
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Szervét és Kálvin váltott ugyan néhány levelet egymással, de gyakorlatilag
„elbeszéltek” egymás mellett. A spanyol orvos elküldte még ki nem adott
művének kéziratát, mire a genfi reformátor válaszlevele mellé az Institutio
egyik példányát csatolta. Szervét a kissé provokatív Christianismi Restitutio
címet adta munkájának, így már a névválasztásból egyértelmű, hogy szembeállította írását riválisa főművével.
A sok vitát kavart kivégzés előtt két hónappal Kálvin ugyancsak Farelnek írta
meg véleményét: „Remélem, hogy halálos ítélet lesz, de szeretném, ha a büntetés kegyetlenségét47 csökkentenék.”48
A tisztánlátás érdekében nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a középkorban az „eretnekséget” a nagyon súlyos vétkek közé sorolták, és ennek
köszönhetően Szervét tulajdonképpen körözött bűnözőnek számított. Bécsben
a katolikus egyházzal is meggyűlt a baja, de akkor még sikerült megszöknie.
A spanyol tudós Olaszországba akart menekülni, de Genfben felismerték és
elfogták, amiben már kétségtelenül Kálvin is közrejátszott.49
Árnyalja a képet, ha arra tekintünk, hogy Kálvin csak 1559-ben vált genfi polgárrá.
Ez azt jelentette, hogy a polgári és büntetőjogi igazságszolgáltatásban semmiképpen sem vehetett részt. Tehát, bár egyértelműen egyetértett a kivégzéssel,
annak végrehajtásában nem túl sok szerepe volt. Mind az ítélet meghozatala,
mind annak végrehajtása a városi tanács feladata volt, mely intézmény köztudottan szemben állt Kálvinnal ebben az időszakban. A Kálvin által presbiterekből
létrehozott konzisztóriumot szintén kihagyták a kérdés megtárgyalásából; őt
magát vádszakértőként, később pedig tanúként vonták bele mégis az ügybe.
Továbbá az sem elhanyagolható tényező, hogy a XVI. századi Genfben nem
volt hosszabb idejű börtönbüntetés letöltésére alkalmas intézmény. Ezáltal a
súlyos bűnök – az eretnekség egyértelműen ide tartozott – megtorlására két
lehetőség adódott: száműzetés vagy halálbüntetés.50
Végül 1553. október 26-án máglyahalálra ítélték Szervét Mihályt, másnap pedig
végrehajtották az ítéletet. Kálvin, bár a per előkészületeiben részt vállalt, a
megégetésnél könyörületesebb halálnemet akart.51 Ez volt az egyetlen alkalom
47. Itt arra utal, hogy a tűzben való megégetés helyett kevésbé drasztikus kivégzési módot
választana.
48. „Spero capitale saltern fore iudicium:poenae vero atrocitatem remitti cupio. Calvin Epistolae
1772. CR XLII, 590.
49. Colijn 2001, 164. o.
50. McGrath 1996, 128-129. o.
51. Chadwick 1998, 84. o.
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Kálvin ideje alatt Genfben, hogy valakit vallásos meggyőződése miatt halálra
ítéltek.52 Ez az egy eset is elegendő volt ahhoz, hogy már életében rengeteg
támadás érje miatta, az azt követő több évszádos vitáról nem is beszélve.
Úgy gondolom, hogy amint az előzőekben, itt is el kell kerülnünk a túlzásokat,
amikor véleményt alkotunk. Nem tartom reálisnak, hogy némelyek fél évezred távlatából ítélkeznek Kálvin felett, és egy hibás lépése miatt sokan az egész tanítását
megkérdőjelezik. A másik oldal szintén elveti a sulykot, amikor hibátlan szentként
tekint a hitújítóra, és nem tudja elfogadni, hogy ő is hozhatott rossz döntéseket.
Másfelől a mi számunkra is elgondolkoztató lehet, hogy a hit embereinek milyen
mértékben szabad elmerülnie a nagypolitikában a szükségességen túl.
Némelyekben talán felvetődik az elgondolkodtató kérdés: Augustinus ellenfelei
miért nem jutottak Szervéthez hasonló sorsra? Ugyan elvétve az óegyházban is előfordult, hogy valakit tévtanításért halálra ítéltek, de ez viszonylag
ritkán fordult elő. Elég, ha csak a hippói püspök legnevesebb ellenfelére,
Pelagiusra gondolunk, aki tudomásunk szerint természetes halállal zárta
földi pályafutását. Meglátásom szerint ebben az esetben is elsősorban a korabeli társadalmi viszonyok és normák mögött rejtőzik a megoldás kulcsa. Igaz,
már száz év is eltelt Constantinus császár türelmi rendelete óta, és az egyház
politikai értelemben is egyre erősödött, az üldöztetések véres szelleme még
mindig kísértett.53 Ezzel szemben a középkorban szinte „divattá” vált, hogy
a másképp gondolkodókat eretnekké nyilvánították, és egymás után születtek a halálos ítéletek. Míg például Pelagius ügyénél hosszú tárgyalások sorát
láthattuk mind egyházi, mind világi ítélőszékek előtt, és egymást váltották az
elmarasztaló és felmentő döntések, addig a reformáció korára felgyorsultak
az események. Az egyház már nem a saját feladatával törődött, átvette a világi
hatalom szerepét, és ezek a szerepcserék, valamint az isteni rend felbomlása
szükségszerűen vezettek a tárgyalt történésekhez. Habár Kálvin az egyház
megreformálására törekedett, korának szellemisége az ő gondolkodásmódján is látható nyomokat hagyott.

5. Befejezés
A reformáció két legismertebb alakja sokszor támaszkodott, hivatkozott
Augustinusra; ezért úgy gondoltam, érdekes és elgondolkoztató lehet, ha
52. McGrath 1996, 129. o.
53. Ld. 7. lábjegyzet!
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párhuzamosan vázolom fel hármójuk látásmódját a halálbüntetés kérdése
tekintetében. Mindhárman sűrűn fordultak az Újszövetséghez, azon belül is
Pál leveleihez, ha különböző társadalmi problémákra keresték a megoldást.
Bár Kálvint és Luthert több mint 1000 év választotta el Augustinustól, és
azóta a mi korunkig további fél évezred telt el, mégis szembetűnő a látásmódjuk közötti hasonlóság, ami annak köszönhető, hogy mindegyikük a Bibliát
tartotta zsinórmértéknek. Természetesen az eltérő korabeli szokások és
korszellem következtében különbözőségek is felfedezhetők abban, hogy
miképpen közelítettek az adott problémához, ill. miképpen adtak választ rá;
azonban lényeges, hogy ezek a különbözőségek háttérbe szorulnak az azonos
alap árnyékában. A mai modern világ felé is iránymutató lehet, hogy még a
legkényesebb kérdésekre is kereshető útmutatás a Szentírásban. S ezzel párhuzamosan a 21. században élő keresztyének számára is követendőnek tartom,
hogy ne különböző politikai, ill. ideológiai irányvonalak alapján alkossanak
véleményt akár a halálbüntetés kérdésében is, hanem elsősorban a Biblia szavát
szem előtt tartva, mint tette azt Augustinus, Luther és Kálvin is. Úgy vélem,
hogy ha a három ismertetett személyiség érvelését, meglátásait mintegy szintézisbe hozzuk, akkor leginkább két szempont emelhető ki: egyfelől fontos a
bűnnel, ill. annak elkövetőjével szemben szigorúan, határozottan fellépni,
eljárni; másfelől pedig mindig szem előtt kell tartani az emberi élet védelmét.
Megfordítva: bízzuk Istenre a bosszúállást (Róma 12:19), ugyanakkor a keresztyén szeretetre hivatkozva ne hunyjunk szemet a bűn felett!
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„Az idő rövidre szabott”
Exegetikai megjegyzések az 1Kor 7,25-31-hez

SZABADOS ÁDÁM1

Abszrakt
Az alábbi exegetikai tanulmány Pál hajadonoknak adott pásztori tanácsa
kapcsán három kérdésre keresi a választ: 1) Milyen „küszöbön álló megpróbáltatásra” gondolt az apostol (1Kor 7,26)? 2) Mit jelent az, hogy „az idő rövidre
szabott” (1Kor 7,29)? 3) Hogyan kapcsolódik a két gondolat egymáshoz? A
kérdések gyakorlati szempontból is fontosak, hiszen a hajadonoknak adott
tanács egészen más megítélés alá kerül, ha az apostol tévedett a kronológia
kérdésében. A tanulmány legfontosabb exegetikai következtetése az, hogy a
szövegben „az idő rövidre szabott” teológiai alapállás, nem kronológiai becslés,
ezért az alapelv alkalmazása sem függ az utóbbitól.
Kulcsszavak: Pál, hajadonok, kronológia, eszkatológia, házasság, idő, meg-

próbáltatás, rövidre szabott

1. Bevezetés
Az Első korinthusi levél 7. részében Pál a „küszöbön álló megpróbáltatások” és
a „rövidre szabott idő” miatt azt tanácsolja a hajadonoknak,2 hogy jobb, ha
nem mennek férjhez (bár akkor sem vétkeznek, ha férjhez mennek). A
Pállal foglalkozó teológiai szakirodalomban3 gyakran találkozunk azzal
1.

Szabados Ádám teológus, az Erosz nyomában (Harmat, Budapest, 2008), Az apostolok
hagyománya (KRE_L'Harmattan, Budapest, 2020, 2021) és a Teológus a sakktáblán (LutherKálvin, Budapest, 2021) c. könyvek szerzője.

2. A παρθένος jelentésével kapcsolatos nézetekről kiváló összefoglalót ad Anthony C. Thiselton:
The First Epistle to the Corinthians (NIGTC. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 567-572.
3. E. P. Sanders: Paul and Palestinian Judaism (Minneapolis, MI: Fortress Press, 1977), 448. Az
őskeresztény várakozásról szóló modern teológiai irodalmat tekinti át: Anthony C. Thiselton
’The Parousia in Modern Theology: Some Questions and Comments’ in TynBul 27 (1976): 27-54.
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a feltételezéssel, hogy az apostol Jézus közeli visszatérésére számított.
Amennyiben Pál itt is annak a fényében akarta lebeszélni a szűz lányokat a
házasságról, hogy Jézus még az ő életükben eljön, nehéz utólag megkerülni a
következtetést, hogy az apostol tévedett és a tévedéséből fakadó pásztori tanács
árát a hajadon lányoknak kellett megfizetniük. Ebben a rövid tanulmányban
azt szeretném megmutatni, hogy az apostol szavainak ez az értelmezése exegetikailag megalapozatlan.
A következő mondatokról van szó: „A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem
az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt
tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt [διὰ τὴν ἐνεστῶσαν
ἀνάγκην], hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve?
Ne keress válást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha megnősülsz,
nem vétkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek
azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni
titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott
[ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν]. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük,
úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig
örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna
az az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ
ábrázata elmúlik [παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου].” (1Kor 7,25-31)4
A szakasz számos ponton érinti a keresztény etikát, de én most kizárólag a fenti
dilemmára szorítkozom, és három konkrét kérdésre keresem a választ: 1) Milyen
„küszöbön álló megpróbáltatásra” gondolt Pál (7,26)? 2) Mit jelent az, hogy „az
idő rövidre szabott” (7,29)? 3) Hogyan kapcsolódik a két gondolat egymáshoz?

2. Milyen „küszöbön álló megpróbáltatásra”
gondolt Pál (7,26)?
Johannes Weisstől és Albert Schweitzertől indult,5 majd többek közt Ernst
Käsemann, Klaus Koch és Martin Werner népszerűsítették azt az előfeltevést,
hogy Pál teológiájának és missziójának középpontjában apokaliptikus megfontolások állnak.6 Schweitzer szerint Pál biztosra vette a világvége közelségét,
4. Revideált új fordítású Biblia (RÚF, 2014), kiemelés és görög szavak betoldása tőlem.
5. Weiss és Schweitzer eszkatológiai értelmezéséről és annak hatásáról lásd George E. Ladd:
The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism (Grand Rapisd, MI: Eerdmans,
1974), 4-42.
6. Eckhard J. Schnabel: Early Christian Mission, Volume II. Paul and the Early Church (Downers

61

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

ez határozta meg teológiai és etikai gondolkodását. (Erre a kiindulópontra és
módszertanra használta N. T. Wright a „Schweitzerstrasse”7 kifejezést, jelezve,
hogy ezen az úton azóta is sokan járnak.) Schweitzerrel szemben azonban
éppen ez volt kezdettől az egyik kritika is. Ha Schweitzer Pál írásaiban valamilyen apokaliptikus motívumot talált, Schweitzer az egész zsidó apokaliptikus
rendszert automatikusan belevetítette a szövegbe. Ezt az igencsak vitatható
(és igencsak vitatott) dinamikát látjuk az 1Kor 7,26 kapcsán is.8
A schweitzeri szemüvegen át nézve az ἀνάγκη említése a világ „messiási fájdalmait” idézi fel, mely a zsidó apokaliptikában (Schweitzer szerint) a világvége
közeledtének biztos előjele. Amikor Pál a „küszöbön álló megpróbáltatásokról”
ír, a paradigma szerint az apostol tehát a világ messiási szenvedését jósolja
meg. Ez a 31. vers „rövidre szabott” idejével együtt olvasva igencsak csábítóvá
teszi a konklúziót: Pál azt hitte (tévesen), hogy a világvége már nagyon-nagyon
közel van, ezért nem is érdemes megházasodni. A konklúziót C. K. Barrett és
H. Conzelmann le is vonja,9 és mások is követik őket ebben.
A Pál apokaliptikus teológiai középpontjára vonatkozó schweitzeri előfeltevés azonban még kritikai körökben is rendkívül vitatott. Számos könyv (pl. J.
C. Beker: Paul the Apostle. The Triumph of God in Life and Thought)10 és tanulmány (pl. V. P. Branick: ‘Apocalyptic Paul?’)11 jelent meg a tézis árnyalása
vagy megcáfolása céljából. Nem érdemes tehát kritika nélkül felvenni ezt a
szemüveget, amikor az 1Kor 7 teológiáját próbáljuk megérteni. Inkább engedjük, hogy maga a szöveg vezesse a gondolatainkat. David W. Kuck szerint12 a
messiási szenvedések feltételezése egyébként sem áll meg, leginkább két okból:
1) a rendelkezésre álló bizonyítékok fényében a zsidó eszkatológia egyáltalán
nem volt olyan rendszer, amit Schweitzer feltételezett, 2) teljesen bizonytalan, hogy Pál mit vett vagy nem vett át a zsidó apokaliptikus gondolkodásból.
Ha nem akarunk elhamarkodott következtetésekre jutni, mindenképp le kell
tehát lassítanunk a schweitzeri gyorsvonatot.
De vajon mire gondolt Pál „küszöbön álló megpróbáltatások” alatt? Az ἀνάγκη
Grove, IL: IVP, Leicester, UK: Apollos, 2004), 1307-8.
7. N. T. Wright: Jesus and the Victory of God (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996), 21.
8. Albert Schweitzer: The Mysticism of Paul the Apostle (London: A. & C. Black, 1931), 311.
9. David E. Garland: 1 Corinthians (BECNT. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 323.
10. J. Christian Beker: Paul the Apostle. The Triumph of God in Life and Thought (Minneapolis, MN:
Fortress, 1980).
11. Vincent P. Branick: ‘Apocalyptic Paul?’ in CBQ 47 no 4, 1985, 664-675.
12. David C. Kuck: ‘The Freedom of Being in the World "As If Not" (1 Cor 7:29-31)’ Currents in
Theology and Mission 28 no 6, 2001, 288.
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szó önmagában bármilyen szükséget, kényszerhelyzetet, szorultságot jelenthet
(BDAG, Varga).13 Éppen Pál írásai támasztják alá a szó sokféle használatát (pl.
Róm 13,5; 1Kor 7,37; 9,16; 2Kor 9,7; 6,4; 12,10; Filem 14; 1Thessz 3,7). A „küszöbön
álló” (ἐνεστῶσαν, ἐνίστημι) jelenthet „jelen” vagy „mostani” megpróbáltatást
is (Varga, BDAG). A pontos fordításnak a mi szempontunkból nincs különösebb
jelentősége, csak tartsuk szem előtt: a korinthusiak nagy valószínűséggel már
tapasztalták a megpróbáltatást (szükséget, szorultságot), vagy annak előszelét. De mi volt ez a megpróbáltatás?
Bruce Winter14 és Bradley B. Blue15 tanulmányai erős érvekkel támasztják
alá, hogy a Kr. u. 51-es éhínség súlyos utóhatásai elégséges okot szolgáltattak Pál szavaira. Winter számos bizonyítékot sorol fel (pl. a szegényekkel való
hírhedten rossz bánásmód, illetve Tiberius Claudius Dinippus kinevezése
az élelemellátás biztosítására) amellett a tézise mellett, hogy a megpróbáltatás Korinthusban elsősorban az éhínség lehetett. Ez W. Deming szerint16
beleilleszkedett a sztoikusok és cinikusok közt éppen a házasságot korlátozó
élethelyzetekkel kapcsolatos vitákba, amelyeket Pál valószínűleg jól ismert.
Thiselton egyetért ezzel a konklúzióval,17 Garland is hajlik rá,18 Fee pedig felhívja a figyelmet arra, hogy a korinthusi gyülekezetben sokan voltak ekkor
betegek, sőt, többen meg is haltak, talán éppen az éhínség miatt.19
Ez azonban továbbra is nyitva hagyja a mondatok tágabb eszkatológiai
jelentését. Amennyiben elfogadjuk, hogy a „küszöbön álló” (vagy „jelen”)
„megpróbáltatások” kifejezés az éhínségre, vagy esetleg más hasonló, talán
kapcsolódó korabeli problémára utal, a 29-31. versekből kiderül, hogy a szakasz
így is nagyobb eszkatológiai keretben értelmezendő („az idő rövidre szabott”; „e
világ ábrázata elmúlik”). A korinthusiak által tapasztalt (vagy nemsokára megtapasztalandó) helyi nyomorúság Pál gondolatmenetén belül egyértelműen
13. W. Bauer, F. W. Denker, F. W. Gingrich, W. F. Arndt: A Greek-English Lexicon of the New
Testament and Other Early Christian Literature, Third Edition (Chicago, IL: The University of
Chicago Press, 2000); Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár (Budapest: Magyar
Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1996).
14. Bruce Winter: ‘Secular and Christian Responses to Corinthian Famines’ in TynBul 40 (1989):
86-106.
15. Bradley B. Blue: ‘The House Church at Corinth and the Lord’s Supper: Famine, Food Supply,
and the Present Distress’ in CTR (1991): 221-239.
16. Will Deming: Paul on Marriage and Celibacy: The Hellenistic Background of 1 Cor 7 (Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1995).
17. Thiselton: The First Epistle to the Corinthians, 573.
18. Garland, 324.
19. Gordon D. Fee: The First Epistle to the Corinthians (NICNT. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987),
327.
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eszkatológiai dimenzióba kerül.20 A két további kérdés, amit meg kell tehát
válaszolnunk az, hogy egyrészt mire gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy „az
idő rövidre szabott” (7,29), másrészt hogyan kapcsolódik egymáshoz ez és a
küszöbön álló megpróbáltatás (az éhínség).

3. Mit jelent az, hogy „az idő rövidre szabott”
(7,29)?
A ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν mellékmondat magyar fordítása – ahogy
más nyelveken is – már értelmezi a mondatot, ezért érdemes szemügyre venni
magukat a görög szavakat. Oscar Cullmann és mások (többek közt a tekintélyes
BDAG és Varga szótára is) kimutatták, hogy a καιρὸς a χρόνος szóval ellentétben általában nem időtartamot, hanem valamilyen fajta időt jelöl. A „kritikus”,
„meghatározó”, vagy „minősített”, „alkalmas” időt (Varga).21 Garland szerint
Pál tehát nem azt hangsúlyozza a 29. versben, hogy mennyi idő maradt, hanem
azt, hogy hogyan tekintsenek a korinthusiak arra a fajta időre, ami maradt.22
De vajon milyen „minősített” vagy „alkalmas” időre gondolt Pál? Arra az időre,
ami olyan dolgokra minősített vagy alkalmas, mint a házasság, sírás, öröm,
vásárlás stb.? Vagy arra az időre vonatkozik, ami elválaszt bennünket a végtől?
A kettő nem zárja ki egymást. A világ jelenlegi formája ad alkalmat a házasságra,
örömre, sírásra, vásárlásra, birtoklásra, és ez az az alkalmas idő, ami el fog
múlni, és aminek a vége már látszik.
A συστέλλω ige perfektumban álló passzívumát úgy lehetne magyarra fordítani,
hogy „korlátozott, visszaszorított” (Varga), esetleg „összetorlódott”. A καιρὸς –
az az időszak, amely elválaszt bennünket a végtől – összetorlódott. Vajon mire
gondolt ezzel kapcsolatban Pál? Az idő „rövid”, vagyis kevés van már belőle? Vagy
valamilyen értelemben kevesebbnek látszik, „megrövidült” számunkra? Thiselton,
Garland és Fee egyetértenek abban (követve a szótárakat), hogy a szó inkább ez
utóbbit jelenti, tehát a καιρὸς nem „rövid”, hanem „megrövidült”. De éppen a
καιρὸς szó jelentése miatt Pál ezt valószínűleg nem kronológiai értelemben értette
(ettől egyébként Jézus is óvott!), hanem tágabb eszkatológiai dimenzióban.23
20. Thomas R. Schreiner is hangsúlyozza, hogy Pál nem csak egy speciális korinthusi problémára
utal (T. R. Schreiner: Paul: Apostle of God’s Glory in Christ – A Pauline Theology, Downers Grove,
IL: IVP Academic, Leicester, UK: Apollos, 2001, 416).
21. Gerhard Delling: „καιρὸς” in G. Kittel: Theological Dictionary of the New Testament, Volume III.
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 459-61.
22. Garland, 329.
23. George E. Ladd: A Theology of the New Testament (Cambridge, UK: The Lutterworth Press, 1977,
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Fee megoldása tűnik a leginkább elfogadhatónak: „A kép olyanokhoz szól, mint
a görögök, akik számára a jövő vagy nem létezett vagy a nagyon bizonytalan
messzeségben volt; a Krisztus-esemény azonban úgy összezsugorította az
időt, hogy belátható távolságra hozta a jövőt.”24 Garland helyeslően idézi Fee
mondatát, és a korinthusiak görög kulturális közegét figyelembe véve valóban
életszerű ez az értelmezés. Ha a görög ember (de akár a zsidó is) reménységgel
tekinthetett a most már biztosan bekövetkező végre, akkor számára – korábbi
világlátásához képest – az idő megrövidült, összezsugorodott, összetorlódott.
Pál gondolatai máskor is kozmikus dimenzióban mozogtak (pl. Kol 1,16-20; Ef
1,19-23), most is ezt látjuk.
Kicsit egyszerűbben fogalmazva (ami ugye Pétertől tudjuk, nem volt mindig
Pál erőssége!)25 a következőképpen érthetjük az apostol szavait. Mivel Krisztus
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet (vö. 2Tim 1,10), biztossá tette a
mostani kor lezárását és a jövendő kor kezdetét. A jövő elérhető közelségbe
került olvasói számára, és most már a jövő fényében tudnak a jelenre tekinteni.
Ennek a világnak az ideje összezsugorodott, elmúlóban van. Krisztus miatt
látható már a korszak vége és a feltámadás kezdete. Ezt az értelmezést támasztja alá a 31. vers vége is: „mert e világ ábrázata elmúlik” (παράγει γὰρ τὸ σχῆμα
τοῦ κόσμου τούτου). Szó szerint: „mert múlik (jelen idő) ennek a világnak a
formája”.26 Az eszkatológiai változás már most zajlik, a hívők ennek a fényében
élnek (vö. 1Jn 2,8). Ez az általános és kozmikus vízió az alapja annak a konkrét tanácsnak, amit Pál a hajadonoknak egy nehéz történelmi szituációban ad.

4. Hogyan kapcsolódik a két gondolat
egymáshoz?
Tegyük össze a képet. A 26. versben Pál egy korabeli élethelyzetben (ami
valószínűleg éhínség és a hozzá kapcsolódó betegségek, halálesetek volt) ad
tanácsot hajadonoknak. Ha a megpróbáltatások idején férjhez mennek és
1991), 528.
24. Fee, 339.
25. Vö. 2Pt 3,16.
26. Fee szerint a σχῆμα itt nem csupán a világ külső formájára utal, hanem a jelen világ
teljességre, ahogyan az most létezik (Fee, 342). Witherington szerint a σχῆμα viszont
nem a világ egészére (in toto) vonatkozik, hanem csak annak moráljára, intézményeire és
gondolkodására, bár jelen fizikai formájára is (Ben Witherington III: Conflict and Community
in Corinth: A Socio-Rhetoric Commentary on 1 and 2 Corinthians. Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1995, 179).
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gyermekeket szülnek, nagyon nehéz dolguk lesz. Az apostol szeretné megkímélni őket a gyötrelmektől, amit ez okozna nekik (7,28), ezért javasolja, hogy
fontolják meg a függetlenséget. Talán segít az apostoli tanács megértésében,
ha a saját tapasztalatainkban keresünk hozzá analógiát. Legtöbben láthattunk már képeket afrikai éhező anyákról, akik nem tudják táplálni csontsovány
csecsemőiket. A hajadonok könnyen ilyen vagy ehhez hasonló helyzetbe
kerülhettek volna, ha a megpróbáltatás idején megnősülnek. De vajon megtehették-e, hogy lemondjanak a házasságról? Pál szerint igen. Sőt, az adott
helyzetben talán ez lett volna nekik a jobb választás, hiszen függetlenként nem
csak gyötrelmektől szabadulnak meg, de akár az evangélium szolgálatában is
hasznosabbak lehetnek.
Pál számít olvasói ellenvetéseire. Nem életellenes egy ilyen tanács? Nem az a
helyes, ha a lányok férjhez mennek? Nem Isten alkotta a házasságot a teremtés
kezdetén? Nem az a világ rendje, hogy a férfiak és a nők egymásba szeres
senek, elkötelezzék magukat egymás felé, gyermekeket szüljenek, dolgozzanak,
vásároljanak, örüljenek egymásnak, és ha kell, gyászoljanak? De igen, ez ennek
a világnak a rendje. Ez az a keret (σχῆμα), amelybe Isten az embereket helyezte.
Pál nem is ellenzi ezt, normális helyzetben szerinte is ez a normális. De – és itt
érvényesül az apostol eszkatológiai perspektívája – a világ jelenlegi formája
(σχῆμα) elmúlóban van (παράγει), és a hívők már látják, hogy mi jön utána!
Összezsugorodott számukra a mostani idő, átlátnak a túlpartra, nem kell az
itteni életre berendezkedniük, mint azoknak, akiknek nincs ilyen reménységük.
Csak pár fejezettel később mondja Pál, hogy akik nem hisznek a feltámadásban, azok inkább egyenek, igyanak, házasodjanak (15,32). De a korinthusiak
hisznek a feltámadásban, ezért szabadok másfajta életre is.
Pál szerint Krisztus eljövetelével eszkatológiai értelemben karnyújtásnyi
távolságba került a jövő („az idő megrövidült”), és ez egészen más helyzetet
teremt. Ennek a fényében akiknek van feleségük, úgy élhetnek, „mintha nem
volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem
örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a
világ javaival élnek, mintha nem élnének vele” (31). Pál szabadságnak látja ezt,
hiszen nem kell belekapaszkodnunk a világ jelenlegi formáiba, mintha ez lenne
minden. Az eszkatológiai reménység fényében a megpróbáltatások idején a hajadon lányok sokkal könnyebben mondhatják: „akkor én most a házasság helyett
teljesen az evangélium ügyének szentelem az életemet!” Megtehetik, mert nem
ebben az életben kell minden fontosat megkapniuk – mármint mindent, amit
ennek a világnak a rendje (τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου) fontosnak tart.
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5. Konklúzió
Ha jól értjük Pál gondolatmenetét, nem keveredik össze a kronológia és a teológia, a prófétai előrejelzés és az eszkatológiai látásmód. Thiselton – Wimbush
és Caird tanulmányaira27 is támaszkodva – helyesen tesz különbséget teológiai
alapállás és kronológiai becslés közt: „bár Pál kétségkívül a végidők közelségének
(eszkatológiai imminencia) teológiájára apellál, ez semmiképpen nem feltételezi
a végidők kronológiai közelségét (kronológiai imminencia).”28 Pál nem állította,
hogy a vég a hajadonok idejében eljön. Azt állította, hogy a hajadonok a vég
eljövetelének fényében szabadon dönthetnek sorsukról, mert a világ jelen
formája múlik, az eljövendő pedig már látótávolságra van. E tekintetben semmi
nem változott Pál óta, hiszen ugyanabban a „megrövidült” eszkatológiai időben
élünk. Kritikus időszakokban ugyanolyan szabadon dönthetünk, ugyanolyan
szabadon élhetünk, mint a korinthusi hajadonok, ugyanazon eszkatológiai
megfontolások alapján. Az 1 Kor 7,26-31 eszkatológiai víziója mindenesetre
nem ad okot arra, hogy Pál pásztori tanácsát hibásnak lássuk.
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A policentrikus vezetés
új paradigmája1
A missziós vezetés hat gyakori témája
trinitariánus nézőpontból

JOSEPH W. HANDLEY2

Miért policentrikus? És mit jelent ez valójában?3
Amíg világunk küszködik a folyamatos feszültségekkel, ellentétekkel és a növekvő
kihívásokkal, meg vagyok győződve róla, hogy új megközelítésekre van szükségünk
a vezetés területén. Ez az aggodalom inspirált arra, hogy tanulmányozzam a
globális vezetés témáját, és ezen keresztül keressek egy olyan modellt, ami kulcsfontosságúnak bizonyulhat Isten missziójának jelen korszakában.
A policentrikus megközelítés ragadta meg a figyelmem, miközben áttanulmányoztam napjaink missziójának helyzetét keresve, hogy milyen megközelítés
vezethet több istenfélelemre és bölcsességre azok számára, akik Isten misszióját
be akarják tölteni világunkban. A koncepcióval először Allen Yeh kutatásában
találkoztam az 1910 Edinburgh-i Missziós Kongresszus 2010-es centenáriumi
ünnepségén.4 A policentrikusság egy olyan megközelítés a kormányzásban
ahol „a vezetés, hatalom vagy ideológia független központjai létezhetnek
egy egyszerű politikai rendszerben… a tény, hogy több központja létezik az
autoritásnak vagy fontosságnak.”5
1.

A tanulmány eredeti angol verziója a Lausanne Global Analysis 2021 májusi számában jelent
meg, és a Lausanne Global Analysis engedélyével kerül publikálásra magyar nyelven. Az
eredeti folyóirat kéthavonta megjelenő, és ingyenesen hozzáférhető kiadványáért a www.
lausanne.org/analysis weboldalra érdemes ellátogatni.

2. A cikket Baji Péter fordította magyar nyelvre.
3. A cikk a szerző doktori disszertációja alapján készült. Joseph W Handley, ‘Polycentric
Mission Leadership’ (PhD diss., Fuller Theological Seminary, School of Intercultural Studies,
2020).
4. Allen Yeh, Polycentric Missiology: 21st Century Mission from Everyone to Everywhere
(Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016).
5. Polycentrism’, Dictionary.com, accessed 22 June 2020, https://www.dictionary.com/browse/
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A kutatásaim alapján egyre inkább hiszem, hogy a policentrikusság erősebb
vezetési paradigmává válhat a missziós törekvéseinkben a független, mégis
globálisan összekapcsolt világunkban. Áttekintve a missziós történelem kurrens szakirodalmát6 illetve a kormányzással kapcsolatos folyó kutatásokat7
hat fontos témát tudtam lehatárolni, ami tartalmazza az általam policentrikus missziós vezetésnek nevezett új elméleti modellt.
Meg vagyok győződve arról, hogy a vezetés kollaboratív és közösségi megközelítése, ami a befolyásnak több központot enged, és különböző típusú
vezetőket hatalmaz fel, sokkal inkább képes napjaink globalizált világának
megoldandó problémáit felismerni és kezelni. Ma különösen fontos ez azért is,
mert a nemzetek mostanság törzsi módon egymásnak feszülnek ahogy látják
a világunk nagy kihívásait. Szükségünk van egymásra.
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz
a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig
egymásnak tagjai.” (Róma 12,3-4; RÚF)

A vezetés trinitariánus megközelítése
Ehhez az új elméleti modellhez alapvető fontosságú látni, hogy a mi Urunk
hogyan működik a Szentháromságon keresztül. A missziós kutatások egyre
inkább a Szentháromságot látják a misszió új paradigmájának. Ez a felfedezés
pedig fontos kihatással van arra ahogy vezetünk8.
Ahogyan az Atya, a Fiú és a Szentlélek policentrikus módon vezet, úgy mi is,
mint missziós vezetők átvehetjük ezt a vezetési formát. Végső soron maga
polycentrism.
6. Adrian Hermann and Klaus Koschorke, Polycentric Structures in the History of World
Christianity. Polyzentrische Strukturen in der Geschichte des Weltchristentums (Germany:
Harrassowitz, 2014).
7. Elinor Ostrom, ‘Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic
Systems’, American Economic Review, 100 (3), June 2010: 641-72.
8. Jürgen Moltmann, The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic
Ecclesiology (Minnesota: Augsburg Fortress, 1993). Miroslav Volf, After Our Likeness:
The Church as the Image of the Trinity (Grand Rapids: Eerdmans, 1998). Leslie Newbigin,
The Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission (Grand Rapids: Eerdmans,
1995). Roland Allen, Mission Activities Considered in Relation to the Manifestation of the
Spirit (London, New York: World Dominion, 1927). David J. Bosch, Transforming Mission:
paradigm shifts in theology of mission (London: Orbis, 1991). Kirk Franklin with Dave
and Deborah Crough, Towards Global Missional Leadership (Oxford: Regnum, 2017). JR
Woodward, Creating a Missional Culture: Equipping the Church for the Sake of the World
(UK: IVP Books, 2013).
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Isten az, aki a víziónkat vezeti és az utunkat igazgatja. Az Ő modelljét kell utánoznunk miközben követjük Őt és vezetünk azokon a szolgálati területeken
ahová helyezett bennünket. Ahogyan egyre inkább policentrikussá válunk a
vezetésben, egyre inkább tudunk hasonlítani Jézus Krisztusra, aki jó pásztor
és szolgáló vezető9.

Policentrikus vezetés a misszióban
A globalizáció kora olyan vezetést vár el, ahol a vezetők szélesebb körű hangja
hallható a helyi szinttől a regionális vezetés területéig, akik fel vannak hatalmazva arra, hogy a saját területükön önállóan fejlesszenek ki egy komplex,
adaptív és önmagát szabályozó rendszert. A policentrikus missziós vezetés a
befolyásgyakorlás sokféle szférájára van hatással. Ebbe beletartoznak a föld
rajzi területek, az etnicitás, a korosztályok, a régiók, a nemek és a nemzetiségek
is, és a sort még folytathatnánk. Ideális esetben az ilyen vezetés tekintettel
van a befolyásgyakorlás sokfajta szférájára a szervezeten, hálózaton vagy
mozgalmon belül.
A policentrikus missziós vezetés a bölcsesség gazdag tárházából merítve
irányítja a misszió mozgalmát. A különböző csoportok és platformok között egy
jó közösség formálódik, amely Krisztusban és a Szentháromság identitásában
gyökerezik. Ez a közösség valódi közösségi módon működik, a Szentlélektől
vesz inspirációt, felhatalmazza és világosságra hozza az ajándékokat és az
emberekben szunnyadó potenciált a mozgalmon belül. Ez az az inspiráció,
amiből a vízió születik. Ez Isten munkája közöttünk, ahonnan erőt merítünk,
fejlődik a jellemünk, központi értékeket fejleszthetünk és víziót kaphatunk
Isten missziójára.
Minden ilyen közösség az egyediségéből meríthet erőt, ami segít az elhívás és
a vízió gyakorlati megvalósításában. Ezek a közösségek kölcsönösen egymásra
utalt csapatokat formálnak, ahogy együtt dolgoznak az egymással megosztott
jövőképen és közösségi folyamatokon. Tulajdonképpen itt vállalkozói hálózatokról beszélhetünk, amik katalizálják az magukat vezető csapatokat, akik fel
vannak hatalmazva arra, hogy betöltsék a missziós elhívásokat.

9. Editor’s note: See article by Mary Ho, entitled ‘The Transcendent Culture of Servant
Leadership’, in March 2020 issue of Lausanne Global Analysis, https://lausanne.org/content/
lga/2020-03/transcendent-culture-servant-leadership.
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A policentrikus vezetés tématerületei
A policentikus missziós vezetés hat gyakori témát ölel fel, és ha ezeket együtt alkalmazzuk, akkor a missziós mozgalmak számára ez egy megerősítő eszköz lehet.
Tématerületek

Komponensek

Karizmatikus

karizma, érték alapú, lelkiség

Együttműködő

együttműködés, hálózat, részvétel,
megosztás, közösség

Közösségi

közösség, megállapodás,
kooperáció, saját ökoszisztéma,
kölcsönös megjelenés, csapat

Kapcsolati

felhatalmazás, bátorítás, kapcsolat

Szabad

vállalkozás, szabadon alakított
struktúra

Sokszínű

sokszínűség, kultúrák találkozása

1. táblázat: A policentrikus missziós vezetés tématerületei

Karizmatikus
A karizma egy erős lelki alapot jelent itt, és erős alapvető értékeket. A karizma
sokkal többet jelent, mint karizmatikus személyiségnek lenni. Ebbe beletartozik még a jellem erőssége, a szavahihetőség, és a hűséges jelenlét. A karizma
kulcsfontosságú a hatékony policentrikus vezetéshez. Akármennyire jó a karak
terünk, a lelki inspirációnk vagy a vízió kihirdetésének és megvalósításának
képessége bennünk, a karizmára legalább annyira szüksége van a jól működő
missziós vezetőnek napjainkban.

Együttműködő
Az együttműködés teológiai együttműködést is jelent a Szentháromság
Istenének hatalmából, ahogy közös részvétellel munkálkodunk együtt. A
hatékony vezetőnek kollaboratív megközelítést kell alkalmaznia, vagyis egy
olyan csapat-központú paradigmát kell meghonosítania, ahol egyik résztvevő
sem emelkedik ki a többi közül, hanem mindannyian közösen dolgoznak a
hálózat konkrét céljaiért10.
10. Editor’s note: See article by Phill Butler, entitled ‘Who Gets the Credit in Collaborative
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Közösségi
A közösségi alapú vezetés a policentrikus modell nélkülözhetetlen eleme.
A szolgálati közösség család-jellegű atmoszférájában a vezetők jövőképet és inspirációt kaphatnak egymástól, és jobban teljesíthetnek a fékek és
egyensúlyok rendszerében, ahol segítenek egymásnak magasabb minőséget
elérni a közösen elvárt viselkedésen keresztül, betöltve a közös víziót és küldetést. A résztvevők így egy közösséggé válnak, akik megegyeznek a vízióról,
és így valódi csapatként tudnak működni.
Azok a vezetők, akik közösségben dolgoznak együtt, változást tudnak hozni a
különböző hálózataikban, sőt, egy olyan környezetet tudnak kialakítani, amivel
sokkal távolabb képesek eljutni. Amikor a vezetői csapatok együtt működnek a bajtársiasság felépül, a vízió kikristályosodik és a lépések elkezdenek
formát önteni.

Kapcsolati
Kiemelt fontosságúak az olyan kapcsolatok, ahol időt töltenek egymással, hogy
jobban megismerjék egymást a munkán túl. A jó vezetés szerves része a kap
csolatok olyan mélysége, ami túlmutat az egyszerű partneri együttműködésen.
Ez a téma a már említett közösségi részhez kapcsolódik, de tovább megy abban,
hogy a mély személyes kötelékeket erősíti.

Szabad
Az önrendelkezés és a szabadság kritikus jelentőségű faktor a helyi csapatok
effektív működéséhez. A vállalkozás szabadsága nagy lökést ad a hatékony
vezetéshez. Ez halmozottan igaz a missziós mozgalmakra, amik kifejezetten
a rizikó vállalás, vállalkozó szellem, kísérletezés és innováció kultúrájában
virágoznak. A szabadság egyet jelent a merev döntési struktúráktól való
függetlenséggel. Ez azt is jelenti, hogy a csapatok szabadon alakíthatják a
struktúrájukat a saját megállapodásuk szerint a vállalkozó szellemű vezetés
értékei szerint.
Ez a fajta kormányzás viszont felveti az elszámoltathatóság kérdését. Szerencsére
a policentrikus vezetői modelleknél – legyen szó akár mezőgazdasági, halászati
vagy állami szféráról – mindez ígéretesnek mutatkozik. Ezeknél a modellek
nél ugyanis az egymással átfedésben lévő döntéshozó entitások tiszteletet
Efforts’, in July 2020 issue of Lausanne Global Analysis, https://lausanne.org/content/
lga/2020-07/who-gets-the-credit-in-collaborative-efforts.

74

A policentrikus vezetés új paradigmája

mutatnak egymás felé amikor a döntéshozási folyamatban folyamatosan
észben tartják a többi együttműködő ökoszisztéma érdekeit11. Az ún. Mátrix
Menedzsment rendszer megismerése további hasznos, gyakorlati segítséget
adhat. Ezekben a rendszerekben a vezető időnként rotálva váltakozik vagy
éppen időszakonként adott körülményekhez és szükséges szakmai kvalitásokhoz van igazítva12.

Sokszínű
Azok a vezetők, akik képesek értékelni a sokszínűséget, jól tudnak dolgozni
a régiók, hálózatok és kultúrák sokaságában. Az Efezus levél 4. részében leírt
sokszínűség a vezetői ajándékok terén kiemelkedő jelentőséggel bír. Ahhoz,
hogy a sokszínűséget teljes mértékben megvalósíthassuk a policentrikus
vezetésben, a sokszínűség minden típusát meg kell jelenítenünk a hálózaton, a mozgalmon vagy a társadalmon belül. A sokszínűség a vezetésben úgy
valósul meg, hogy közben erős kötelék alakul a vezetők között, amivel le lehet
győzni az akadályokat, egységes lendületet lehet hozni és katalizálni lehet az
ötleteket egy jobb jövőért.

Konklúzió
Ahogy a világ egyre bonyolultabbá válik és a társadalmak egyre polarizáltabbak, még fontosabb számunkra, hogy együtt legyünk.
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek
énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy
te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam,
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el
engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,20-23; RÚF)
A policentrikus missziós vezetés segít modellé tenni Jézus imáját: „hogy egyek
legyenek”. Ahogy elindulunk e hat téma mentén, és képesek vagyunk a missziós
közösségünk teljes spektrumából meríteni, egyre inkább meg tudjuk testesíteni
11. Keith Carlisle and Rebecca L. Gruby, ‘Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model
for the Commons: Polycentric Systems of Governance in the Commons’, Policy Studies
Journal, 47(2), 2017: 6-9.
12. Ruth Malloy, ‘Managing Effectively in a Matrix’, HBR August 10, 2012. And, Michael Bazigos
and Jim Harter, ‘Revisiting the Matrix Organization’, McKinsey Quarterly, January 1, 2016.
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ezt a lelkiséget és a világ megismerheti belőle Jézust, mint Urat és Megváltót.
Ez érdekesen hangzik, de hogyan tovább?

Karizmatikus
Mennyire építed a Jézussal való járásra az életed? Fel tudod emelni a teljesítményedet spirituális szintre? Ha Jézusban maradsz, „sok gyümölcsöt teremsz”;
Jézus nélkül azonban „semmit nem tudsz tenni” (Jn 15,5)

Együttműködő
Mennyire építetted bele a vezetésedbe a kollaboratív hozzáállást? Bevonod a
hálózatod összes szektorából az embereket, hogy elmondják mi történik jelenleg, merre lehetne vinni a dolgokat? Szükségünk van egymásra, ahogy a mi
Urunk ezt bemutatta a trinitariánus megközelítésével (Ef 4,11-12).

Közösségi
Keresed a lehetőséget arra, hogy ápold a közösséget Krisztus gazdag testével,
akik körül vesznek? Fontos számodra az, hogy mély barátságok alakuljanak ki
a missziós csapatban? A missziós lelkület a legjobban a közösségben tud kifejeződni (Róma 12,3-8).

Kapcsolati
Mennyire tartod becsben és ápolod a kapcsolataidat, főleg akkor, amikor
megosztod a víziódat? Az emberek mindig vágyakoznak barátokra és mentorokra. Jézus maga is így vezetett. Ő barát volt (Jn 15,12-17). Te csak egy vezető
vagy, vagy barát is?

Szabad
Missziós mozgalmakat ma csak úgy lehet vezetni, ha tudatosan fenntartjuk
a szabad, vállalkozó szellemet épp úgy, ahogy Jézus tette13. Mennyire tartod
fenn ezt tudatosan a saját életedben és vezetésedben?

Sokszínű
Képes vagy megvalósítani a sokszínűséget a vezetésben? Rengeteg ajándékot
adott Isten a körülötted lévő emberekbe, amiből meríthetsz. Biztosan jobbak
vagyunk együtt Krisztusban, ha így vezetjük a missziót.
13. Joseph Handley, ‘Leading Mission Movements’, EMQ 54(2), 2018.
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Reményeim szerint te is csatlakozol hozzám a missziós vezetés izgalmas
utazásában. Imádkozom azért, hogy az Úr küldetésének előre haladásával
egyre policentrikusabbá váljon a megközelítésünk a jövő felé vezető úton14.

14. Editor’s note: An expanded treatment of this topic, based on the original draft of this LGA
article, can be found at http://www.asiamissions.net/wpcontent/uploads/2021/04/AMA71_
JosephHandley.pdf.

77

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

Elérni az evangéliummal
a Z generációt1
Szolgálni a világ „utolsó generációjáért”
és velük együtt

STEVE SANG – CHEOL MOON2
A globális misszióhoz lehet horizontális és vertikális módon is közelíteni.
A horizontális megközelítés a világot földrajzi, etnikai és szociokulturális határok mentén látja. A vertikális megközelítés a különböző generációk
mentén osztja fel világunkat. Kontextusunkban a világmisszió tradicionális
értelmezése horizontális alapú.
Az új generációk megértése alapvető része a valódi missziónak gyorsan változó világunkban. Napjainkban a Z generáció a legfiatalabb generáció. Az
idősebbek közülük már befejezték a tanulmányaikat, és beléptek a munka
világába a társadalom különböző szektoraiban. De kik a valójában a Z generáció képviselői? Mit szeretnek? És ami a legfontosabb: hogyan érhetjük el
őket az evangéliummal?

Kicsodák ők?
A különböző generációk jellemzőinek meghatározásához a legegyszerűbb
mód a születési évek alapján behatárolni az embercsoportokat. Habár az
alábbi generáció határok nem támaszthatók alá minden országban empirikus kutatások alapján, mégis az Egyesült Államokban viszonylag megbízható
elemzések alapján határolták le.

1.

A tanulmány eredeti angol verziója a Lausanne Global Analysis 2021 márciusi számában
jelent meg, és a Lausanne Global Analysis engedélyével kerül publikálásra magyar nyelven.
Az eredeti folyóirat kéthavonta megjelenő, és ingyenesen hozzáférhető kiadványáért a www.
lausanne.org/analysis weboldalra érdemes ellátogatni.

2. A cikket Baji Péter fordította magyar nyelvre.
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2014-ben a Pew Research Center által végzett ún. Religious Landscape Study
(vallási látkép vizsgálat) az Egyesült Államok lakosságát a „legnagyobb generációra” (1928 előtt születettek), a „csendes generációra” (1928-1945 között
születettek), a „baby boomerekre” (1946-1964 között születettek), az „X
generációra” (1965-1980 között születettek) és az „Y generációra3” (19811996 között születettek) bontja. Az ún. „Z generáció” az Y generáció utáni
nemzedék, akik nagyjából 1995 és 20104 között születtek. Az OECD (Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adatai szerint 2019 óta a Z generáció alkotja a Föld népességének 30%-át, ami közel 2 milliárd embert jelent.
Világunk népességének több mint a felét ma már az Y és Z generáció adja, ezzel
arányaiban meghaladva az X- illetve a „baby boomer” generációt, akik a Föld
népességének kevesebb, mint 20%-át adják. Ez a két új generáció tehát jelenleg a világ népességének többségét adja.
A Z generáció tagjai a munkaerőpiac új erőforrásaivá válnak. Több országban már egyre inkább be vannak vonva a munkahelyükön és a családjaikban
is a fontos döntések meghozatalába. Dél-Koreában például a Z generáció
alkotja a fogyasztók 21,7%-át, az Y-nal együtt ez az arány 43,9%5. Az Egyesült
Államokban egyes előrejelzések szerint a Z generáció fogja alkotni a közeljövő
fogyasztóinak 40%-át6. Sőt a közösségi médiában az utóbbi években egyre
gyakrabb e generáció megjelenési aránya. Egy dél-koreai big data elemzés szerint 40%-kal növekedett a Z generáció jelenléte a kommentelők között 2017
negyedik negyedévében7. Ez a generáció egyébként sokkal inkább preferálja
a több érzékszervre ható médiát a tradicionális médiával szemben. Például
Dél-Korában a kereslet alapú egyedi videoszolgáltatások igénybe vevői között

3. Lásd még Steve Steddom, Thomas Harvey (2014): The Millenials. Lausanne Global Analysis,
November
4. Különböző definíciókat találhatunk a Z generáció születési éveivel kapcsolatban. Egyesek
– mint például a Barna Group – a kezdő születési évet 1999-nek tartják, mások – például
James Emery White – 1995-re teszi a kezdő és 2010-re pedig a záró évet. További információt
találhatunk a Barna Group & Impact Gen Z: The culture, beliefs and motivations shaping te
next generation (2018) kiadványában valamint James Emery White Meet Generation Z:
Understanding and reaching the new post-Christian World (Grand Rapids: Baker Books, 2017)
könyvében. A korszakok közötti kisebb eltérések érthetők a különböző országok különböző
történelmi kontextusa miatt. Ezek a korszakok úgy definiálhatók, hogy előbb meg kell
figyelni, hogy az adott évben születettek később milyen karakter jegyeket mutatnak. Ebben a
tanulmányban mi a Z generációt az 1995 és 2010 között születettekre határoztuk meg.
5.

Samjong KPMG, Samjong Insight Vol. 66 (2019), 3. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/
kr/pdf/2019/kr-insight66-lifestyle-trends-20190430.pdf

6. Mark Beal, Decoding Gen Z: 101 Lessons Generation Z will teach corporate America,
marketers & media (New Jersey: Mark Beal Media, LLC, 2018), 2.
7. Geunjoo Lee & Sungkong Park, ‘Social big data ro bon Z sedae’, Card Business Brief (BC Card
Digital Research Institute, 2018).
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a Z generációsok vannak többségben8. A Z generáció társadalmi részvétele és
hatása egyre inkább növekszik az egész világon. Érzékelhető az is, hogy a Z
generáció tagjaiból fog állni a következő vezetői közösség a munkaerőpiacon,
méghozzá sokkal hamarabb, mint sokan gondolják9.
A Z generáció valószínűleg a történelem utolsó lehatárolható generációja lesz10.
Az utánuk születetteknél már szinte lehetetlen lesz egy következő generációt
beazonosítani olyan homogén jellegzetességek alapján, melyekkel az előző
generációkat azonosították. A nagyon gyors szociokulturális változás ugyanis
lehetővé tette, hogy különválasszuk az Y és Z generációkat a hasonlóságaik és
különbségeik alapján.

Mit szeretnek?
Az Y és Z generáció sok mindenben hasonló egymáshoz, ami miatt nincs túl
nagy szakadék közöttük. Mégis azok a körülmények, amik között nevelték őket
a szüleik elősegítették a két generáció közötti életmódbeli és szociokulturális
különbségek kialakulását.
A Z generáció egészen fiatalkortól kezdődő technológiai kitettségének követ
kezménye a sajátos világnézetük és életstílusuk. A legtöbbjük rendszeres
okostelefon és közösségi média használattal nő fel, ezért sokkal jobb technológiai készséggel rendelkeznek és jobban képesek az ún. multi-taskingra, mint
a korábbi generációk. Az IBM Institute for Business Value és a National Retail
Federation közös felmérése szerint a Z generáció 66%-a gyakran használ egyidőben két vagy akár három különböző okos eszközt11. A Z generáció tagjai a
kedvenc cégeikkel azonos időszakban születtek – Google (1998), iTunes (2003),
Twitter (2006), Uber (2009), Instagram (2010) – és így digitális bennszülöttként
nőttek fel12.
Másrészről a Z generáció tagjai hajlamosak az önállóságra, sőt függetlenebbek az Y generációtól, de mégis függőbbek az előző generációkhoz képest, így
egyszerre képesek a függetlenségre és a kooperativitásra. Ez részben azért is
8. Jihyung Shin, ‘Millenial sedae wa z sedae media iyong’, KISDI STAT Report Vol 19, No. 03 (15.
02. 2019).
9. Richard Dool, How Generation Z wants to be led (America: Richard Dool, 2019), 141.
10. James Emery White, Meet Generation Z: Understanding and reaching the new post-Christian
World (Grand Rapids: Baker Books, 2017), 38-39.
11. IBM Institute for Business Value & National Retail Federation. Uilmuihan z sedae (2017).
12. Beal, Decoding Gen Z, 1.
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van, mert a Z generáció nagy részét X generációs szülők nevelték, akik a James
Emery White által leírt „helikopter szülő” jelenséget képesek voltak levetkőzni
magukról13. Sok Z generációs olyan családban nőtt fel, ahol mindkét szülő dolgozott, és kevesebb idejük volt a gyermekük gondozására, ezért ezek a szülők
nem féltették annyira a gyereküket, mint az Y generáció szülei.
Egy másik fontos faktor, ami befolyásolja a Z generációt a gyermek- és kamaszkorukban átélt országos pénzügyi válság. Koreában például a legtöbb Z
generációs gyermeket nevelő család két pénzügyi válságot is átélt: először az
1997-ben induló ázsiai válságot, utána pedig a nagy gazdasági világválságot
2007-től. Az utóbbi természetesen globális jelentőséggel bírt. Valószínűleg
ezek a tapasztalatok okozzák a Z generációsok között a gyakori szorongást és
depressziót. Nekik gyorsabb iramban kellett felnőniük, mint az előző gene
rációknak. A Z generáció küszködő mechanizmusai vezettek a független és
vállalkozó szellemű gondolkodásmódjuk kialakulásához14.
A Z generáció számára fontosak az értékek és az autentikus elkötelezettség.
Szeretnek az emberekkel és az emberekért dolgozni főleg olyan szervezeteknek,
melyeknek értékeiben osztozni tudnak. A környezetvédelem és az etikai felelősségvállalás központi eleme a Z generáció értékeinek. Gyakran hangoztatják
is, hogy a meg kell mutatni ezekhez az értékekhez való hűséget a gyakorlatban.

Hogyan érhetők el az evangéliummal?
A Z generáció az első poszt-keresztény generáció, akik a legtöbb nyugati országban már poszt-keresztény társadalmi kontextusban nőttek fel. Nem látható
rajtuk például ahogy idősödnek, hogy vallási dolgok jobban érdekelnék őket,
emellett összességében elmondható (legalábbis az Egyesült Államokban mindenképp), hogy minél fiatalabb a generáció annál inkább poszt-keresztény15.
Hogyan lehet tehát a Z generációt elérni az evangéliummal?
A világnézetük exegézise kiemelt feladat ahhoz, hogy elérjük ezt a poszt-keresztény generációt. Tipikus világnézeti jellemzőjük az ún. szcientizmus, ami
szerint semmint nem tudhatunk teljesen biztosan, amíg tudományosan be

13. White, Meet Generation Z, 51.
14. Ibid., 40.
15. Pew Research Center, ‘2014 Religious Landscape Study’; Barna Group & Impact 360 Institute,
Gen Z; White, Meet Generation Z, 49.
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nem bizonyítottuk. Ez a hozzáállás megkérdőjelezhetetlen axióma számukra16.
White szerint a Z generáció szcientizmusa nem zárja ki a természetfeletti
létezését, ezért a tudomány és természetfeletti helyes világnézeti/apologetikai
integrálása kaput nyithat feléjük17. A Z generáció igényli, hogy érett és gazdag
világképpel rendelkezzem, ami jól megmagyarázza, hogy miért hisznek abban,
amiben hisznek. A Z generáció plauzibilitási struktúrájára jellemző az is, hogy
elkötelezettek a sokszínű és több lehetőséget bemutató magyarázatok felé. Így
amikor számukra Krisztus egyediségét igyekszünk bemutatni, érzékenynek kell
lennünk abban, hogy megkülönböztessük az ontológiai normákat az episztemológiai megfontolásoktól.
A hiteles kapcsolat nagyon fontos a világnézeti szintű evangelizálásnál. A Z
generációsokat Krisztushoz vezetni leginkább az autentikus kapcsolatépítésen
keresztül lehet, mely telve van bizalommal és empátiával, hiszen a Z gene
ráció éhezik a valódi emberi kapcsolatokra. A Z generációsok számára a bibliai
világnézet a tetteken keresztül tanulható meg, amikor egy megélt keresztény
élet példáját látják. Ez a generáció nagyon vizuális és jól informált. A világról
szóló információit a YouTube, Netflix és egyéb média szolgáltatókon keresztül ragadja meg. Éppen ezért az evangelizáció új módjait és kommunikációs
stílusát kell kifejlesztenünk figyelembe véve a Z generáció digitális tanulási
igényeit és sok-érzékszervi empirizmusát18.
Ahhoz, hogy maximalizáljuk a tanulási lehetőségeiket meg kell ragadnunk a
figyelmüket egy számukra működő tapasztalati élményen keresztül. A Z generációt a tanulási folyamat közepébe kell tenni, mint aktív résztvevőt, nem
csak, mint megfigyelőt. Végül pedig a környezet minősége is nagyon fontos. A
tanulási környezetnek csendesnek, tisztának, szervezettnek és kényelmesnek
kell lennie19. A Z generációnak meg kell adnunk a lehetőséget, hogy mozogjon,
egyen vagy igyon miközben hallgat minket.

Konklúzió
Tudatosan törekednünk kell arra, hogy kulturálisan relevánsak maradjuk, ha a Z
generációt el szeretnénk érni. Három konkrét pontban lehet mindezt összefoglalni.
16. Barna Group & Impact 360 Institute, Gen Z, 100.
17. White, Meet Generation Z, 143.
18. Ibid., 118-119, 126.
19. Ibid., 46-49.
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Először is fontos időt és energiát befektetni abba, hogy jobban megismerjük a
Z generációt. Úgy kell viselkednünk, mint egy etnográfus, aki részvevő megfigyeléssel és etnográfiai interjúval igyekszik első kézből szerezni az információit.
Tárgyilagosan kell leírnunk a kultúrájukat úgy, hogy közben megtaláljuk a jó
egyensúlyt a külső és belső szemlélő szempontjai között.
Másodszor pedig érdemes Z generációba tartozó embereket hívni a közösségeinkbe és szolgáló csapatainkba, hogy használhassuk a speciális kompetenciáikat.
Komolyan kell vennünk a kérdéseiket és javaslataikat. Időnként tartsunk olyan
alkalmakat, ahol kölcsönösen mentorálhatjuk egymást, így beleláthatunk
a bölcsességeikbe és látásmódjukba. Sőt, tudatos stratégiánk lehet, hogy Z
generációs embereket veszünk fel a szolgálócsapatunkba, hiszen hatalmas
potenciál van bennük, hogy kompetens kollégáinkká és a jövő vezetőivé válnak.
Harmadszor pedig kritikus szemmel kell kontextualizálnunk a programjainkat,
üzeneteinket és a környezetünket, hogy a Z generáció számára relevánsokká
tudjunk válni. Egy olyan atmoszférát kell teremtenünk, ahol a kényelem, a
barátságosság és meleg fogadtatás az ő igényeik szerint van kialakítva. Fontos
kommunikálnunk feléjük, hogy amiben mi hiszünk az örökkévaló dolog, és a
bennük mozgó egzisztenciális kérdésekre hogyan válaszol a Szentírás.
„Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.
Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.”
(1Kor 9,22-23)
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Roberto Bottrel –
Megsokszorozódás

1

BAJI PÉTER
Roberto Bottrel nemrégiben magyar nyelvre
is lefordított „Megsokszorozódás” című
könyve, a missziológiai szakirodalom egyik
kortárs gyöngyszeme. A szerző a Brazíliai
Belo Horizonte városának Központi Baptista
Gyülekezetének egyik lelkipásztora, aki a helyi
missziós módszerek radikális átalakításáról,
és annak robbanásszerű eredményeiről
számol be ebben a könyvben.
Teológus szemmel fontos szétválasztanunk
az evangéliumi hit örök, biblikus üzenetét
és az egyházi szolgálat erre épülő gyakorlati DNS-ét. A könyv az utóbbiról szól, ezért
bármely evangéliumi felekezet tudja használni. A szerző véleménye szerint két
radikálisan eltérő gyülekezetszervezési, missziós irányzat van jelen a világban. Az első az ún. „program alapú” gyülekezet, aminek középpontjában a
vasárnapi (és/vagy hétközi) istentisztelet(ek) megszervezése áll. A gyülekezet
alapvető közösségi élete ezeken az alkalmakon, és a hozzájuk extra szabadidős
lehetőségként szervezett hétközi kis összejöveteleken zajlik. Házicsoportok,
kirándulások és különböző tematikus csoportok (pl.: baba-mama kör, idősek
klubja, ifi… stb.) érhetők el a hívők közösségének ápolására. A szerző maga is
egy ilyen jól megszervezett programorientált baptista gyülekezetből jött, és az
volt a tapasztalata, hogy a gyülekezet megállt a növekedésben. Ennek a fő oka
pedig az volt, hogy a közösség erőforrásainak túlnyomó többségét a hívőknek
tartott programok tették ki, és például az új generációkban megtértek többsége
az oda járó keresztény szülők gyermekeiből állt. Ez a missziós szervezési mód
nagyon könnyen alakít ki fogyasztói kultúrát a gyülekezetben, és a legtöbb
1.

Roberto Bottrel: Megsokszorozódás (MBE, Budapest, 2021).
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hívő számára kényelmesebb lesz a hívő társaival tölteni a szabadidejét, mint
a nem hívő barátaival.
A könyvben bemutatott új – de valójában nagyon régi2 – szolgálati DNS
az ún. sejtcsoport gyülekezet modellje. A szerző nagyjából 400 fős baptista közösségét a 2000-res években a vezető lelkipásztor átalakította erre a
modellre, és 20 év alatt a gyülekezet 10.000 fő fölé emelkedett. A módszer
titka Isten Szentlelkének kegyelmes kiáradásán túl a gyülekezet szervezésének
újfajta iránya volt. A gyülekezetnek ezentúl összesen egyetlen olyan programja
volt, ami az egész közösséget megszólította, és ez a vasárnapi istentisztelet.
Az összes többi időt, energiát és pénzt abba fektették, hogy a hitüket szeretetben megélő, evangelizáló kis házicsoportokat hozzanak létre az emberek
otthonában, ahová a környékbeli nem hívő ismerősöket/szomszédokat folyamatosan hívogatták. A cél az volt, hogy a hívők hétköznapi életének organikus
része legyen a nem hívő emberekkel való barátkozás, közösségi élet és az evangélium megosztása. A szerző releváns globális felmérésekkel is alátámasztja
mondanivalóját, miszerint napjainkban a megtért emberek túlnyomó része
közeli családtagon, vagy baráton, vagyis hosszabb távú személyes kapcsolaton
keresztül tért meg. A sejtcsoport gyülekezet modellje, ezekre a kapcsolatokra
teszi a hangsúlyt, és megtanítja a hívőket újra a missziós életre.
Véleményem szerint a könyv bibliai teológiája megalapozott, és jól megfogalmazza azt az arányeltolódást, ami korunk legtöbb egyházára igaz,
hogy túl keveset foglalkozunk a Jézustól kapott nagy küldetés gyakorlati
megvalósításával, miközben nagyon sok idő megy el a hívő emberek belső
kiszolgálására. Természetesen felmerül a kérdés, hogy egy alapvetően
dél-amerikai, illetve spanyol területeken nagyon erősen működő ébredési
modell mennyire tud helyt állni az észak- vagy kelet-európai kultúrákban. Ez
főleg a sejtcsoportok 1-1,5 év alatti osztódásánál merül fel. Az viszont biztos,
hogy a magyar misszióban is használható, inspiráló gondolatok vannak benne,
ezért, ha valaki gyülekezetplántáláson vagy megújításon gondolkozik, az mindenképp hasznos elveket és gyakorlati tanácsokat kap a könyv elolvasásával.

2. Az óegyházi üldözött időszakban a hívők hasonlóan házaknál, kisebb csoportokban tudtak
nagyrészt összegyűlni, hiszen a Római Birodalomban a hitük minden megnyilvánulása
tiltott volt, ezért csak 313 után építhettek nagy gyülekezeti házakat, katedrálisokat.
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Mítoszirtás az
újszövetségi
szövegtörténet terén
Elijah Hixson és Peter J. Gurry (szerk.):
Myths and mistakes
in New Testament textual criticism
IVP Academic, 2019.

BÉKEFI BÁLINT
Az Újszövetség szövegének hitelessége a
keresztény hitvédelem egyik központi témája.
Nem keresztény kritikusok azzal vádolják az újszövetségi iratok másolóit, hogy az
évszázadok során – akarva vagy akaratlanul
– megváltoztatták a szöveget. Apologéták
igyekeznek válaszképpen minél több és
minél korábbi kéziratot felsorakoztatni, ezzel
alátámasztva a szöveg megbízhatóságát.
Ezen a fekete-fehér palettán az üde, bár
zavarba ejtő színfolt a Mítoszok és hibák az
újszövetségi szövegkritikában című tanulmánykötet. A könyv szerzői és szerkesztői
evangéliumi keresztények, akik az Újszövetséget hitelesnek és megbízhatónak
tartják – egyszersmind pedig frissen doktorált vagy éppen doktoráló, a legújabb
eredményeket ismerő Újszövetség-kutatók. Munkájuk célja, hogy egyszerre
válaszolják meg a Bibliát ért kritikákat, és korrigálják a keresztény apologéták
pontatlan vagy hibás érveit.
A könyv tizenöt fejezetből áll, melyek mindegyike egy-egy résztémával kapcsolatos „mítoszokat” tárgyal. Minden fejezetet más írt, ami miatt tapasztalható
némi egyenetlenség közöttük – a tudományos ismeretterjesztés műfajában
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nem minden szerző mozog egyformán kényelmesen. Ennek ellenére tartalmilag
mindegyik tanulmány színvonalas és olvasásra érdemes. A következőkben a
fejezeteket sorban ismertetem, az első, bevezető fejezet kihagyásával.
A második fejezetben Timothy Mitchell az eredeti kéziratok körüli mítoszok
eloszlatására vállalkozik. Az Újszövetség egyes védelmezői időnként amellett
érvelnek, hogy az eredeti kéziratok több mint száz évig is közkézen foroghattak,
ezzel biztosítva a későbbi másolatok megbízhatóságát. Mitchell szerint ez túl
optimista: bár valóban vannak példák többszáz éves kéziratokra, a nedvesebb
éghajlatokon a papirusz általában gyorsan bomlani kezdett, sok kézirat pedig
természeti katasztrófák vagy üldöztetés áldozatául eshetett. Konkrét bizonyíték
hiányában ezért megalapozatlan azt feltételezni, hogy az Újszövetség eredetijei évszázadokig fennmaradtak.
Másrészről a Biblia néhány kritikusa magát az eredeti kézirat fogalmát is
kétségbe vonja, mondván, hogy nem vetíthetjük vissza a nyomdai kiadásra
alapozó fogalmainkat az Újszövetség szövegtörténetébe, hiszen az ókori
szövegek folyamatosan változtak és alakultak. Mitchell ezzel szemben részletesen elemzi a görög-római kori könyvírás és -publikálás körülményeit, és
megmutatja: világos választóvonal feszült aközött, amikor egy szerző a művét
az írás folyamatának részeként újra és újra átdolgozta, és aközött, amikor
nyilvános közlésre adta azt – elküldve ismerőseinek, könyvtáraknak vagy
könyvesboltoknak.
A harmadik fejezetben Jacob Peterson az újszövetségi kéziratok számával és
korával foglalkozik. Hitvédelmi munkákban ezeket gyakran túlzón vagy komoly
hiányosságokkal mutatják be. Ilyen hiányosságok például a kéziratok időbeli
eloszlása és tartalmi részlegessége. Bár vannak korai másolatok, túlnyomó
többségük nem az első pár évszázadból származik, sőt több mint 80%-uk
második évezredi. Emellett a kéziratok közel 90%-a csak az Újszövetség egy
– egy-két verstől több könyvig terjedő – részét tartalmazza, és egyes könyvek
sokkal több példányban maradtak fenn, mint mások. Peterson a fejezet másik
részét annak a kérdésnek szenteli, hogy pontosan hány ógörög nyelvű kéziratot
ismerünk. A válasz meglepően bonyolult. Például előfordul, hogy egy kéziratot
több darabban vásárolnak meg kutatók, és ezek önálló kéziratokként kerülnek katalogizálásra; máskor pedig korábban katalogizált kéziratok egyszerűen
elvesznek, így viszont nem mindig lehet tudni, hogy egy később „felfedezett”
kézirat nem azonos-e egy eltűnt korábbival. Peterson becslése szerint kb. 5300,
vagy még óvatosabban kb. 5100 újszövetségi kézirattal rendelkezünk.
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A negyedik fejezetben James Protho egy másik gyakori hitvédelmi toposzt elemez:
ti. azt, hogy az Újszövetség sokkal több példányban maradt fenn, mint más ókori
szerzők – például Hérodotosz vagy Thuküdidész – művei. Protho központi kritikája az, hogy az apologéták ezen egyéb dokumentumok kéziratainak számát
helytelenül kezelik. Két okból: egyrészt mert míg az Újszövetségnél a legfrissebb
felfedezéseket is számba veszik, addig az egyéb iratoknál akár hetven-nyolcvan
éve elavult adatokat hoznak (pedig azóta kéziratok százai kerültek elő); másrészt
pedig mert tévesen kezelik a nem újszövetségi iratokhoz tartozó számadatokat.
A klasszika-filológusok ugyanis időnként csak az „érdekes” kéziratokat számolják, amelyek befolyásolják az eredeti szöveg helyreállítását, az Újszövetség
szövegének kutatói viszont minden kéziratot beleértenek a számadataikba.
Mindezek ellenére Protho az apologetikai érvet hasznosnak tartja, hiszen az
Újszövetség valóban a(z egyik) leggazdagabban fennmaradt ókori dokumentum, de figyelmeztet: az érvet csak fair és körültekintő módon szabad használni.
Az ötödik fejezetben Elijah Hixson a kéziratok korának meghatározását tárgyalja.
Ennek hitvédelmi vonatkozása abban áll, hogy hangsúlyt szokás helyezni a legkorábbi újszövetségi kéziratokra, illetve azok pontos keletkezési idejére. Népszerű
adat például, hogy a legkorábbi Újszövetség-töredék a Kr. u. 125 körülből származó P52-es számú Rylands-papirusz. Hixson elmagyarázza, hogy egy kézirat
kora sok esetben csak paleográfiai alapon – vagyis az írásmód jellegzetességei
alapján – határozható meg. Ebben a módszerben azonban sok a bizonytalanság,
ezért felelősségteljesen csak 50, vagy inkább 100 éves időszakra enged csak következtetni. A neves P52-es kézirattöredék kora sem határozható meg pontosabban,
mint hogy valamikor Kr. u. 100 és 200 között keletkezett – de Hixson arra is felhívja a figyelmet, hogy többek szerint a még későbbi keletkezés sem zárható ki.
A hatodik fejezetben Gregory Lanier a kormeghatározási verseny gyökerét
veszi célba: azt az előfeltevést, hogy minél későbbi egy kézirat, annál rosszabb.
Lanier több esetet bemutat, amikor egy későbbi irat meglepően megbízhatónak
bizonyult. Egy 10. századi „kisbetűs” kézirat például, amit egy Efrém nevű írnok
készített, úgy tűnik, hogy egy Kr. u. 400-as évekből származó eredetire vezethető
vissza – azt persze nem tudni, hogy közvetlenül vagy köztes másolatokon keresztül. Két másik – egy 10. és 12. századi – kézirat pedig egymástól függetlenül egy
Kr. u. 500 körüli kézirattól származik. Ráadásul az írnokok időnként bizonyságát
adják szövegkritikai tájékozottságuknak, amikor lapszéli megjegyzéseket hagynak általuk ismert szövegvariánsokról, vagy kéziratukat számukra elérhető
korábbi példányok alapján korrigálják. Elhamarkodott tehát az a feltételezés,
hogy a későbbi kéziratok romlottak vagy haszontalanok.
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A hetedik fejezetben Zachary Cole egy a Bibliát támadó sztereotípiával vitatkozik: azzal, hogy az Újszövetség korai másolói ügyetlen laikusok lettek volna.
Cole bemutatja az érv hátterét: azt, hogy az ókori görög iratokban megkülönböztethető a szépirodalmi és a hétköznapi írásmód, az újszövetségi kéziratok
pedig inkább az utóbbira hasonlítanak. Így – egyszerűen, gyorsan, díszítés
nélkül – írták sokan akkoriban a leveleiket, bevásárlólistáikat, szerződéseiket.
Cole azonban kétségbe vonja a kalligrafikus írásmód és a megbízhatóság
vagy pontosság kapcsolatát: hiszen a szerződéseket pl. pontosan kellett lejegyezni, a szépen megformált betűkkel másolt szépirodalmi művekből viszont
ismertek pontatlanul másolt példányok. Bár az Újszövetséget nem „főállású”
írnokok másolták, sokan mások – szolgák, hivatalnokok – is „kompetensek és
képzettek” voltak az írásban. Hogy az Újszövetséget is ilyen emberek másolták,
annak legfőbb tanúsága a hosszú (többszáz oldalas) kéziratok következetes
stílusa például a betűk és a margók méretében. Cole arra is rámutat, hogy
a kéziratok közötti különbségek is a másolók megbízhatóságát támasztják
alá, hiszen ezek a különbségek túlnyomó részben nem nagyléptékű, öncélú
kiegészítések vagy kihagyások, hanem véletlen tévesztések.
A nyolcadik fejezetben Peter Malik az írnoki helyesbítéseket mutatja be: azokat
a javításokat vagy megjegyzéseket, amelyeket maguk a másolók illesztettek a kéziratokba, miután észrevették, hogy hibát vétettek. Ezek révén több
írnok bizonyságot tesz az igényességéről – vagy legalábbis jószándékáról,
mert olyan is akad, aki elsőre rengeteg hibát vét, de utóbb ezeket igyekszik
sorra korrigálni. A helyesbítések egy szakmai nehézséget is felvetnek, ugyanis
a tudományos szövegkiadások feljegyzik mind az eredeti, mind a korrigált
változatot; viszont ha valaki nem elég körültekintő, akkor lehet, hogy csak
az egyiket veszi észre. Így történhetett például az is, hogy a bibliakritikus
Bart Ehrman szándékos, teológiailag motivált változtatásként azonosított
a P66-os papiruszban több olyan hibát, amiket a másoló valójában rögtön
helyreigazított.
A kilencedik fejezetben S. Matthew Solomon a Filemon-levél szövegtörténetéről
ad áttekintést. A fejezet inkább a szerző disszertációjának összefoglalója,
mintsem a könyvbe szervesen illeszkedő szövegkritikai mítoszirtás. Ennek
ellenére találhatunk benne érdekességeket: például, hogy alig van olyan
újszövetségi szakasz, amelynél az összes fellelt ógörög kézirat egybevetését
elvégezték volna; illetve, hogy bár a levélnek szinte minden szavánál találni
apró eltéréseket kéziratok között, a teljes szöveghelyreállító munka elvégzése
után pár betűt leszámítva mindenhol eldönthető, hogy mi állt az eredetiben.
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Solomon fejezete, sőt talán már az előző is, rámutat a könyv egy apró gyen
geségére: a rendező elv, hogy a hitvédelem számára releváns szövegkritikai
mítoszokat tárgyalja, helyenként sérül, és pár tanulmány inkább a szerzőik
kutatási összefoglalóinak érződik.
A tizedik fejezetben Peter Gurry a kéziratok között fellelhető eltéréseket (ún.
szövegvariánsok) övező mítoszok kiirtására vállalkozik. Míg az Újszövetséget
védelmezők azt állítják, hogy ezek az eltérések (szinte) mind jelentéktelen
különbségek, amik nem befolyásolják a keresztény hitet, addig a Biblia kriti
kusai olyan példákat emelnek ki, amelyeknek lehet teológiai jelentősége. Gurry
szerint valahol mindkét oldalnak igaza van: a legtöbb érdemi bizonytalanságot
hordozó variáns nem érinti a keresztény teológiát, de van mintegy kéttucat
(pl. Lukács 23,34; János 1,18), amelyik igen – azonban még ezen esetekben sem
áll vagy bukik központi keresztény hittétel vitatott verseken, hiszen a fontos
igazságokat több igehely is alátámasztja.
Gurry a variánsok számával is foglalkozik, amit félmillióra becsül. Ez soknak
tűnhet, de rámutat: ezt nem csak az Újszövetség hosszához kell viszonyítani,
hanem a kéziratok együttes terjedelméhez is, hiszen az eltérések a másolás
folyamatában jönnek létre. János 18. fejezetének példáján illusztrálva: a szöveg
kéziratai összesen mintegy 1,3 millió szót tesznek ki, és 3 ezer eltérést tartalmaznak. Ezek többségének jelentéktelenségét mutatja, hogy a tudományos
Újszövetség-kiadások mindössze kb. tíz variánst tartanak említésre méltónak,
a bibliafordítások lábjegyzeteibe pedig már egy sem került bele.
A tizenegyedik fejezetben Robert Marcello az ún. ortodox szövegromlás vádjával foglalkozik, amely szerint a kéziratmásolók megváltoztatták az Újszövetség
szövegének részleteit, hogy jobban összhangba hozzák az általuk helyesnek
vélt teológiával. Marcello amellett érvel, hogy a vádlók következtetései gyakran
elhamarkodottak, amikor kiragadott igeversekkel foglalkoznak, figyelmen kívül
hagyva, hogy ugyanaz a kéziratmásoló más igékkel hogyan bánt, vagy amikor
eleve azt feltételezik, hogy mindenképpen a kevésbé „ortodox” változat volt az
eredeti. Tagadhatatlan azonban, hogy akad példa ilyen változtatásokra: a P72-es
papiruszban például több igeversnél megfigyelhető, hogy mintha másolója ki
akarta volna hangsúlyozni Jézus istenségét – ezért kerülhetett nála az 1 Péter
5,1-ben „Krisztus szenvedései” helyére „Isten szenvedései”, vagy maradhatott
el a 2 Péter 1,2-ben az „Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus”-ból az „és”.
A tizenkettedik fejezet egy hitvédők által emlegetett, jól hangzó legendát cáfol:
azt, hogy ha a kéziratok mind el is vesztek volna, a korai egyházatyák idézeteiből
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szinte teljes egészében helyre lehetne állítani az Újszövetség szövegét. Andrew
Blaski ezt „eposzi léptékű” mítosznak nevezi, és egy 18. századi skót bíróról szóló,
több közvetítőn át fennmaradt anekdotára vezeti vissza. Az érv többszörösen
hibás: egyrészt valójában sokkal több hiányozna a korai idézetekből helyreállított Újszövetségből – becslések szerint legalább a fele. Másrészt az érv körkörös,
ugyanis az újszövetségi idézetek csak úgy azonosíthatók az egyházatyák
szövegeiben, ha már eleve ismerjük az eredeti szöveget. Ez azért van így, mert
az egyházatyák hasonlóan idézték az Újszövetséget, mint az Újszövetség az
Ószövetséget: időnként csak utalva, máskor átfogalmazva, néha pedig szó
szerint – és megesett, hogy mindenféle jelölés vagy hivatkozás nélkül. Blaski
konklúziója határozott: ezt az érvet nem szabad használni.
A tizenharmadik fejezetben John Meade a kánonlisták és a kódexek viszonyát
vizsgálja. Vitatott ugyanis, hogy melyik forrásból állapítható meg megbízhatóbban a korai keresztények Újszövetségének kánona – azon könyvek halmaza,
amelyeket isteni tekintélyű, ihletett szentírásnak tartottak. Meade szerint a
kánonlistákból kell kiindulnunk, amelyek három kategóriára osztják az iratokat: kanonikus (pl. az evangéliumok), hasznos, de nem kanonikus (pl. Kelemen
első levele), és hiteltelen. Meglepő, hogy ha összevetjük a listákat azzal, aho
gyan a korai keresztények ezeket az iratokat használják és idézik, úgy tűnik, hogy
számukra „Szentírás” vagy az „ihletett szöveg” kategóriája időnként kiterjedt
mind a kanonikus, mind a pusztán hasznos iratokra – mégis csak az előbbieknek
tulajdonítottak feltétlen tekintélyt, csak azokra volt szabad teológiai igazságok
alátámasztása céljából hivatkozni. Meade szerint ennek fényében érthetővé
válik a kódexeknek (könyvformátumú kéziratok) az az egyébként meglepő
tulajdonsága, hogy rendre mind kanonikus, mind pusztán hasznos könyveket
tartalmaznak: egyszerűen azért, mert azok az iratok kerültek beléjük, amiket
a keresztények olvastak.
A tizennegyedik fejezetben Jeremiah Coogan a korai Újszövetség-fordítások
szövegtörténeti szerepét tárgyalja abból a hitvédelmi toposzból kiindulva,
amely szerint az Újszövetség ókori fordításaiból közel húszezer kézirat áll
rendelkezésünkre. Coogan részletes áttekintést ad a korai – latin, szír és kopt –
fordításokról, kitérve szövegkritikai hasznukra is. Rámutat, hogy egy fordítás
gyakran nehezen használható arra, hogy az eredeti szöveg pontos formáját
visszakövetkeztessük belőle, hiszen különböző nyelvek különböző szórendet,
vagy akár szófordulatokat követelnek meg. Érdekes módon ahogy a késő-ókori
és kora-középkori évszázadok során a fordításokat revideálták, egyre szó szerintibbekké váltak, azonban még így is igaz, hogy legtöbbször csak nagyobb
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léptékű variánsoknál – egész kifejezések vagy tagmondatok jelenléte, hiánya,
vagy áthelyezése – hasznosak. A korai fordítások kéziratainak száma többezer,
de pontos adat sajnos nem elérhető, ugyanis nincsenek átfogóan és precízen
katalogizálva.
A tizenötödik fejezet a hitvédelemtől távolabb eső témához nyúl: Edgar Ebojo a
modern – különösen a harmadik világbeli – bibliafordítások és az újszövetségi
szövegkritika viszonyába nyújt betekintést. Kiemelten olyan fordításokat tárgyal,
amelyek célnyelvei nélkülöznek olyan anyanyelvi beszélőket, akik jól ismernék
a bibliai nyelveket. Bemutatja az ilyen esetekben használt segédeszközöket:
közvetítőnyelveken elkészített fordítások, kommentárok és a célnyelvet idegen
nyelvként beszélő konzulensek. Ebojo hangsúlyozza azt, hogy a bibliafordítás
során a szövegkritikai döntéseket, illetve a variánsokról való tájékoztatás módját
és mértékét nem csak a tudomány mai állása befolyásolja, hanem a célközönség
hite, szükségei és várakozásai is.
Bár ez a tanulmánykötet keményen kritizálja a Biblia hitelességének sok neves
védelmezőjét, a megjelenés óta eltelt pár évben mégis meleg fogadtatásra lelt
apologetikai körökben. Ha a tárgyi tévedések nem is, ez a tény talán mégis
bizalomra ad okot a keresztény hitvédelem állapotára nézve.
Zárásképpen érdemes kiemelni egy gondolatot, ami a hitvitákon túlmutat, ám
több fejezetben visszatér: az Újszövetség szövegtörténete maga a keresztény hit
története. Minden kéziratot valaki Isten igéjeként forgatott, és Isten hűsége és
hatalma látható meg abban, hogy az elmúlt kétezer év alatt az Ő szava mindig
élt és hatott, és sosem tért vissza Őhozzá üresen.
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