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Mindenki által belátható megállapítás, hogy valamely szövegrészt 
csak összefüggésében, azzal együtt tanulmányozva és megismerve lehet 
valódi értelmében felfogni. Ha tehát kiszakítjuk az összefüggésből, ha nem 
ismerjük a szövegkörnyezetet, akkor nem értjük meg vagy éppen félreértjük 
az adott szöveget. Egy-egy mondat vagy szövegrész más környezetben vagy 
más összefüggésben az eredetitől eltérő értelmet, de legalábbis más hangulati-
érzelmi töltést kap. Ez az állítás nemcsak a Bibliára vonatkoztatható, hanem 
mindenféle szövegre, kötetlen társalgásra, tudományos előadásra, parlamenti 
vitára, törvényekre, szépirodalmi műre vagy éppen családi veszekedésre. 
Bevett szóhasználat, hogy az előtérben levő szövegrészt textusnak, 
szövegösszefüggését, szövegkörnyezetét pedig kontextusnak nevezzük.

A kontextus fogalmát azonban nemcsak szövegekkel kapcsolatban 
használjuk, hanem általánosságban is. Mindazt a történelmi hátteret, 
gondolkodásbeli előzményt, a társadalmi vagy egyéni konkrét helyzetet, 
amelynek összefüggésében egy-egy gondolat megszületik, valamely szokás 
él, vagy egy cselekedet, egy folyamat elindul ugyancsak kontextusnak 
nevezzük. Az elmondottakból kézenfekvően következik, hogy ha az 
evangéliumot új kontextusban hirdetik, akkor tekintettel kell lenni az új 
kontextusra, hogy az üzenet, a mondanivaló, a textus értelme ugyanaz legyen. 
Vonatkozik ez a külső szokásokra éppen úgy, mint a szavakra, vagy a 
keresztyén erkölcsre és életfolytatásra. S vonatkozik mindenek előtt 
természetesen a kortárs világgal való viszonyra. A huszadik század második 
felében számos olyan teológiai erőfeszítés ismert, amely a világ egy adott 
részének kontextusára való tekintettel értelmezte az evangéliumot: a 
felszabadítás teológiája a szegények tömegeinek helyzete által érintetten 
Latin-Amerikában, a fekete teológia az afroamerikaiak öntudatra ébredésére-
ébresztésére az Egyesült Államokban, a faji elnyomásra, a szociális 
igazságtalanságra, a gyarmati sorból való kilépésre tekintve az afrikai, és a 
saját hagyományokra, kultúrára, történelemre figyelve az ázsiai teológia 
különböző kísérletei. A sort folytatni lehet a többi teológiákkal, így a 
forradalom teológiája, a reménység teológiája, vagy éppen a feminista 
teológia, amelyek mindegyike korunk-világunk valamely problémáját érzi át 
és karolja fel, s arra való tekintettel igyekszik megfogalmazni az 
evangéliumot. Ebben a sorban lehet megemlíteni, amint Alfred Jäger tette 
1987-ben, a diakóniai teológiát is.1 Valamennyiük közös vonása, – kimerítő 
értékelésre most nincs lehetőség, – hogy tudatosan akartak szembenézni az 
adott kontextus kérdéseivel és azokra keresztyén választ adni, ezért is nevezik 
ezeket összefoglalóan kontextuális teológiáknak.

Az Ágostai Hitvallás VII. cikkének egyházfogalmához tartva 
magunkat, a tiszta tanítás, a pura doctrina fontosságát hangsúlyozva, vagy a 
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sola Scriptura elve alapján a Szentírást tekintve egyedüli mértéknek a 
keresztyén hit és élet dolgaiban, a kontextus figyelembe vétele és ezért a 
kontextuális teológia szempontja fenyegető veszedelemnek tűnik. Joggal 
lehet kérdezni, vajon a kontextusra figyelve nem fenyeget-e az asszimiláció 
veszélye, nem kell-e attól tartani, hogy az evangélium feloldódik a 
kontextusban, hogy a kontextus elnyeli a textust? A vallások és nézetek 
elvtelen keveredésének a korában, a kontextusra figyelés nem azt jelenti-e, 
hogy nem az „egészséges tanítást” hirdetjük, hanem azt, amire a hallgatók 
vágynak, amire viszket a fülük (2Tim 4,3)? Nem szolgál-e elég tanulsággal az 
ún. német keresztyének, a Deutsche Christen példája és a velük, róluk 
folytatott teológiai vita, melynek egyik nevezetes dokumentuma a barmeni 
teológiai nyilatkozat? Nincsen-e elég sok tapasztalat arra nézve, hogy ha a hit 
és élet dolgában engedékeny a teológia, akkor nincs megállás, omladozni 
kezd az egész épület?

Mindezzel szemben áll az a közismert tény, hogy négy különböző 
evangélium maradt ránk. Teológusok gyönyörűséges feladata megismerni ezt 
a különbözőséget és újra meg újra felfedezni, hogy az nem a véletlen műve, 
nem is a szerzők kénye-kedvéből van így, hanem az eltérő kontextusból: más 
és más hallgatók előtt, tehát más és más kontextusban szólaltatták meg 
ugyanazt az evangéliumot. Utalni lehet az újszövetségi levelekre is, 
amelyeket vizsgálva, – esetleg anélkül hogy a levelek maguk kifejezetten 
közölnék, – eléggé egyértelműen megállapíthatjuk, milyen környezetbe, 
milyen embereknek, milyen aktuális problémákra tekintettel, azaz milyen 
kontextusba írták azokat.

Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy a kontextualitás az 
evangelistákkal vagy apostolokkal kezdődött el. Jézus is egy meghatározott 
korban és arra való tekintettel szólt és cselekedett. Szavait, alakját, életét 
lehetetlenség lenne más történelmi korban, más földrajzi helyen, más nép 
között elképzelni. Mária énekének, a Magnificatnak Luther által is 
hangsúlyozott tartalma,  – kissé talán merésznek tűnő asszociációval – azt 
mutatja, hogy maga Isten is kontextuális, azaz tekintettel van az ember 
környezetére és helyzetére: a hatalmasokat ledönti trónjaikról, a 
megalázottakat pedig fölemeli (Lk 1,52). Ha Isten kontextuális, akkor ez 
ítélete és irgalma, amelyben ő mindig Atya. Ha Jézus Krisztus kontextuális, 
akkor úgy, hogy ő mindvégig a szeretett Fiú, akiben az Atya gyönyörködik 
(Mk 1,11), aki az emberi szenvedés mélységében és magányában is azt viszi 
végbe, ami az Atya akarata (Jn 19,30), aki emberekhez lett hasonlóvá, 
megalázta magát és engedelmeskedett az Atyának mindhalálig (Fil 2,7-8), aki 
hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt (Zsid 4,15). 
Egyetlen mondattal: úgy hajolt egészen a bűnös emberhez, hogy egészen az 
Atyáé volt, úgy volt kontextuális, hogy a textus, a gyógyító evangélium nem 
veszett el. Ezt rögzítette 451-ben a khalkhédóni zsinat az ismert kifejezésbe: 
valóságos Isten, valóságos ember.

Amikor emberek szólaltatják meg az evangéliumot a maguk 
kontextusában és viszik el másokéba, akkor mindig fennáll annak a veszélye, 
hogy keveredik az evangélium valami mással, hogy az új kontextusban, a 



fordítás során elvész maga az evangélium, hogy a kontextus szólal meg a 
textus helyett, és nem a textus a kontextusban.

Gyanakodva tekintünk azokra, akik kontextuális teológia 
szükségességéről beszélnek, hiszen ezek az emberek nem egyedül az igére 
figyelnek, hanem mellette még valami mást is fontosnak tartanak! 
Kézenfekvő azonban, hogy kontextuális teológia nemcsak másutt van és más 
időkben, s nemcsak ott, ahol a kontextuális teológiát jelszóként vagy 
programként vagy akikre nézve elmarasztalóan emlegetik. Minden teológia a 
maga kontextusába beágyazódva szólal meg és működik. Nem az a helyzet, 
hogy nálunk van meg az evangélium és a tanítás a maga tisztaságában, másutt 
pedig mindenütt csak veszélyeztetve. Inkább az a helyzet, hogy mi magunk 
sem vesszük észre, mennyire keveredett gondolkodásunkkal, szokásainkkal, 
ünneplésünk külső jegyeivel, egész kultúránkkal. Észre sem vesszük, hogy 
szinte észrevétlenül magunkhoz igazítjuk Isten igéjét, és nem a fordítottja 
történik, nem Krisztus igéje formál bennünket Isten képére. Az ember még 
arra is képes, hogy mintegy „háziasítsa”, domesztikálja, vagyis a saját 
szolgálatába állítsa Isten igéjét. Akkor persze az már régen nem Isten igéje, 
legfeljebb hangzásában, de semmiképpen sem tartalmában. A keresztyénséget 
más, számunkra idegen kultúrában látva vesszük talán csak észre, hogy az 
evangélium nálunk is mennyire keveredik a kultúrával, hogy igehirdetésünk 
mennyire nem alakítója, hanem inkább foglya a kontextusnak. A 
keresztyénség ismételten szerezhetett tapasztalatot erről története során. 
Ismételten kellett utóbb észrevenni, hogy kishitűek voltunk, nem reméltük a 
változásnak szinte még a lehetőségét sem, kérni sem mertünk és nem volt 
bátorságunk a fennálló rendet határozottan kritizálni. A németországi 
protestáns egyházi vezetőkhöz hasonlóan, akkor nincs más lehetőség, mint 
őszinte bűnbánatot tartani és mondani, amint ők tették 1945-ben Stuttgartban: 
„vádoljuk magunkat, hogy nem tettünk bátrabban hitvallást, nem 
imádkoztunk hűségesebben, nem hittünk vidámabban és nem szerettünk 
forróbban”. Vagy mondhatjuk zsinatunknak 1991. november 24-én elfogadott 
nyilatkozatával: „terhelnek bennünket azok az egyházunkban és egyházunk 
nevében elkövetett bűnök, törvénytelenségek és méltatlan esetek, amelyekkel 
egyházunk annyiszor szégyent hozott Urára, és amelyek akadályozták 
küldetése teljesítésében. Bánjuk, amit elkövettünk, szánjuk, amit 
elmulasztottunk, fájlaljuk, hogy egymást nem tudtuk eléggé erősíteni és 
megtartani. Kevés mentség, hogy külső nyomásra cselekedtünk, hiszen nem 
szerettük Istent teljes szívünkből, és nem szerettük felebarátunkat, mint 
magunkat.”

Olyan időszakok után, amikor a keresztyén egyházat és teológiát a 
túlzott alkalmazkodás, a vitatható simulékonyság, a kényelmes 
konformizmus, röviden: az asszimilálódás valamely foka kísértette, 
természetes korrekciós törekvés, hogy az elkövetett hibákat ne ismételjék 
meg, ne alkalmazkodjanak, ne legyenek simulékonyak, ne legyenek 
tekintettel az elvárásokra, ne keressék a társadalom elismerését, röviden: 
elszakadjanak és elszigetelődjenek, vagyis az izoláció a kísértés. Tételem, 
hogy a keresztyén egyháznak és teológiának ma az elszigetelődés, a kontextus 



figyelmen kívül hagyása a nagyobb veszélye annak ellenére, hogy a világhoz 
való hasonulás veszélye is fennáll.

A kontextualitás feladatának nem eleget tenni – megfutamodás az 
evangélium hirdetésének elkötelezése alól. A nyáron Indiában egy 
konferencián vettem részt. A mindössze egyhetes ott-tartózkodás csak futó 
bepillantást engedett e nagy országnak a kultúrájába és helyzetébe. Csak 
villanásszerű, élményszerű lehet az így szerzett benyomás. Ami először 
szembeötlik, az a szegénység. A repülőtérre érkezőt a forró és párás trópusi 
levegővel egyszerre éri a koldusok és a baksisért egymással vetekedő 
önkéntes hordárok hada. Rosszul táplált emberek, nyomorúságos viskók 
sokasága, a járdán mindenfelé alvó férfiak, nők és gyerekek. Tessék 
elképzelni a Bosnyák teret a késő délelőtti órákban az alkalmi árusokkal, az 
ott folyó élettel és szeméttel, Budapestnek ezt a kis szigetét csak éppen 
világvárosi méretekben. Vasárnap pedig a skóciai presbiteriánus templomok 
mintájára épült templomban összejön a keresztyén gyülekezet: csupa nem 
éhező, csupa jól öltözött, csupa olyan ember, akinek – úgy tűnik – 
biztonságban van a megélhetése. S énekeljük azokat az énekeket, amelyeket 
Skóciában és Angliában, Németországban és Magyarországon is éneklünk, 
köztük azt, amelyet még én is tanultam a vasárnapi iskolában, ha jól 
emlékszem Miss Friestől: „Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom ...” 
Ennek a templomnak a szószékén hasított belém a gondolat, hogy mennyire 
nem lehet itt ugyanúgy hirdetni az igét, mint Skóciában vagy Budapesten. 
Hirdethetjük ugyan ugyanúgy, de nem lesz-e a meg nem változtatott bibliai 
igének az értelme mégis egészen más. Azt mondjuk ugyan, hogy úgy szerette 
Isten a világot, de valójában mindenki nem egyszerűen személyesen magára 
érti, hanem csak és kizárólag saját magára, a többivel pedig nem foglalkozik?

Vajon mi a helyzet nálunk, Magyarországon? A délafrikai Gedeon 
Josua Rossouwnak a Vigilia ez évi márciusi számában megjelent 
tanulmányára kellett gondolnom.2 Ő a gazdaságetikával kapcsolatosan teszi 
fel a kérdést: hová tűntek a keresztények? Meglátása szerint a középkorban 
mindenki természetesnek találta volna, hogy igennel válaszoljon a kérdésre: 
„Részt kell-e vennie az egyháznak a gazdasági élet dolgaiban?” Ma ez a 
kérdés vitát váltana ki és feltehetően igen sokan nemmel válaszolnának. Az 
persze helyes, hogy egyházi és világi, egyházi és gazdasági hatalom ne 
keveredjék. Ez azonban semmiképpen sem jelentheti, hogy a keresztyén 
etikának nem kell foglalkoznia a gazdasági élet kérdéseivel, sem azt, hogy a 
keresztyének ne legyenek nagyon is aktív szereplői a gazdasági életnek. Az 
egyház szava a világban, akár szószéki igehirdetésben, akár oktatásban, akár 
dialógusban vagy vitában kell hogy tárgyalja ezeket a kérdéseket és hasson, 
hatni törekedjék templomlátogató hívőkre és kívülállókra egyaránt.

Foglalkozunk persze ezekkel a kérdésekkel, de nem megfelelően. 
Sokszor inkább csak prédikációk illusztrációja a világ, illusztráció arra, hogy 
milyen nagy a bűn és hogy az embernek mennyire szüksége van az igére és az 
egyházra. Megkockáztatom annak állítását is, hogy a világtól való ilyen 
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elzárkózás, elszigetelődés, a világnak csak mintegy páholyból való nézése 
lehetetlenné teszi a számunkra akár a bűn nagyságának, mélységének, 
hatalmának a meglátását, de éppen ezért az Isten túláradó és megújító 
kegyelmének a megértését is. Félelmetesnek és végzetesnek, hallatlanul 
veszélyesnek tartom a kontextusnak, a bennünket körülvevő világnak a 
semmibe vételét, a keresztyénség – egyház és teológia – elzárkózását – ha 
ilyen tapasztalható.

A Credo idei első számában még Andorka Rudolf vázolta fel 
Magyarország szociális helyzetét: a szegénység növekedése, az 
egyenlőtlenségek fokozódása, a hátrányos helyzetbe került kisebb falvak, a 
szegényebb családból származó fiatalok hátrányai, a népesség romló 
egészségi és mentális állapota.3 Meg kell említeni még a kábítószerfogyasztás 
szélesedő problémáját, amely tőlünk távol csak statisztikai adat, de az 
érintettet és hozzátartozóit gazdaságilag és lelkileg pusztító járvány. Ide 
tartozik az időskorúak helyzete, akik a társadalom peremére szorulnak 
gazdaságilag is, emberileg is, mert a kereső korú társadalomnak nincs elég 
ideje, megfelelő lakása és igen sokszor kedve, szeretete sem a velük való 
foglalkozásra. Külön előadás témája lehetne a társadalom szempontjából is 
életbevágóan fontos értékek, erkölcsi, de nemcsak erkölcsi, hanem emberi, 
humánus értékek elvesztése is. Az is, hogy mennyire gyermekellenes a mi 
társadalmunk.

Nemcsak a gazdaságetikával, hanem mindezekkel kapcsolatosan fel 
kell tennünk a kérdést: hová tűntek a keresztények? S amikor igét hirdetnek, 
szólnak-e ezekről a problémákról? S amikor viszont gyakorlatilag segíteni 
akarnak, figyelnek-e Isten igéjére, komolyan veszik-e? A kontextus azonban 
nemcsak ezeknek és az ezekhez hasonló problémáknak a tengere, hanem az 
is, hogy sokféle alapról kiindulva, sokféle érdekből, sokféle elgondolással 
folytatnak emberek erőfeszítést megoldásukra. A meglevő sok emberi tudás 
és emberi segítőkészség is Isten gondviselésének eszköze. A világot kutató 
emberi értelem és ismeret is Isten ajándéka. Elengedhetetlen ennek ismerete, 
a tudományok ismerete, és ennek alapján a velük folytatott kritikus 
párbeszéd.

Értelmünket arra kaptuk, hogy használjuk. Használjuk akkor is, ha 
hiszünk és amikor hiszünk Isten hatalmában és irgalmában. Maga Jézus (Lk 
17,11-19) nemcsak meggyógyította a tíz leprást, de a papokhoz is elküldte 
őket, hogy igazolják a gyógyulást. A kontextus és Isten ajándékainak vétkes 
semmibe vétele, ha szembeállítjuk a hitet és az értelmet, ahelyett hogy 
felismernénk mindkettőnek a sajátos területét és szerepét. Hiszem, hogy lehet 
hit által, csodálatos módon is gyógyulni, de nem a hit gyengesége, ha csak a 
gyógyulás után hagyom el a gyógyszert. Jézus Krisztus bárányokként 
farkasok közé küldte a tanítványokat, de nem úgy, hogy ne vegyenek 
tudomást a világról, mint valami Don Quijote vagy Móra Ferenc Gergője aki 
bátorságot merít a széles kajla kalapból és nekiesik a nagy Cintulának. Jézus 
tanítványa nem kámikáze, akinek értelmetlen és kilátástalan harcban kell 
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áldozatot hoznia. A feladatunk nem az, hogy hivő hályogkovácsokat 
képezzünk ki.

A tanítvány nem is akkor tanítvány, ha naiv ember, aki mondja a 
magáét, fel sem fogva, hogy milyen veszedelmek és kísértések leselkednek 
rá. Az Efezusi levél erről a harcról azt mondja, hogy „nem test és vér ellen 
folyik [ez már önmagában is éppen eléggé embert próbáló], hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen” (Ef 
6,12).

A problémák roppant változásában, a világ hallatlan mozgásában, az 
életmód hihetetlenül gyors átalakulásában nem lehetünk úgy az örök ige 
hirdetői, hogy egyre csak ugyanazokat a szavakat és kifejezéseket 
hajtogatjuk. Nem lehetünk úgy az örök ige közvetítői, hogy nem veszünk 
tudomást arról a világról, amelyben mi is, kortársaink is élnek. Nem lehetünk 
úgy az örök ige ismerői, hogy ha nem ismerjük meg milyen külső és belső 
problémákkal vívódott a keresztyén teológia és egyház az évszázadok során. 
Nem készülhetünk úgy igehirdetésre, és nem folytathatunk másokkal 
párbeszédet úgy, hogy nem törődünk azzal, mit és hogyan értenek az 
elmondottakból partnereink. Emberi szempontból félelmetes, a Krisztus 
egyháza szempontjából végzetes, ha Isten igéjének textusát és a mi világunk, 
emberlétünk kontextusát szembefordítjuk egymással. Hit és értelem 
összetartoznak.

Oscar Cullmann, a neves francia teológus, a Theologiai Szemle idei 
márciusi számában megjelent írásában is erre hívja fel a figyelmet. Pál 
apostolra hivatkozva mondhatja, hogy a hitnek szüksége van az értelem 
ellenőrző és elmélyító funkciójára. Nem azért, mintha az értelem lehetne a hit 
abszolút mértéke, hanem azért, mert az értelem is Isten ajándéka és 
szolgálhatja Istent. Egész élesen fogalmaz: „Ha valaki az igazi teológia ellen 
szól, az a Lélek ellen beszél. A Szentlélek elleni bűnök közé tartozik ez is”.4

Az új tanévbe azzal a hálaadással indulok, hogy a világ sokféle 
változásán, a történelem annyi fordulatán keresztül hangzik közöttünk 
magyarul Isten igéje, hogy Isten ma is elhív embereket, hogy követei 
legyenek. Hálát adok azért, hogy egyetemünk több évszázados történetének 
viszontagságai ellenére ma is folytathatunk teológiai munkát és teológiai 
képzést, hogy egyházunknak van ereje ennek feltételeit biztosítani és ehhez a 
magyar állam segítséget nyújt, hogy gyülekezeteink várakozással, 
érdeklődéssel és hiszem imádsággal kísérik munkánkat és az igehirdetők 
munkáját, amelynek jele minden évben Osztein Katalin alapítványtevőnk 
lapja, aki nem köszönetet vár, hanem üdvözletet ír: „Hálaadással köszönöm 
Gondviselő Istenünknek végtelen kegyelmét, hogy ez új tanévben is indul és 
folytatódik a lelkészképzés áldott, gyönyörű munkája, valamint a fáradt 
lelkészek "elismerése". Akik az "aratás" után boldogan cipeljék "kévéiket" 
hálaadással és örvendezve ....” Ez az üdvözlet is kontextusa a mi 
munkánknak, a gyülekezetek támogatásával együtt, valamint munkatársaink 

4  Cullmann, Oscar: A teológia szükségessége az egyház számára az Újszövetség alapján. 
Fordította Papp Judit. Theologiai Szemle (Új folyam, 40) 1997, 3, 131-137.



megfeszített és áldozatos nyári munkájával, akik mindent elkövettek, hogy az 
új tanévben is zavartalanul foglalkozhassunk a teológiával.

Oscar Cullmann említett tanulmányának szavaival zárom 
előadásomat: „A teológia, ahogyan ezt az Újszövetség érti ( ...) nem halott 
elmélet, miután az a Lélek ihleti, aki az élet egyik eleme, s mivel 
folyamatosan az élő hit termékenyíti meg. Vigyázzanak az olyan 
szólamokkal, melyek – egy hamis aktivizmus nevében – megvetik a teológiát. 
Jó értelemben vett teológia elvezet a jó értelemben vett gyakorlathoz, mivel 
mindkettőben a Lélek munkálkodik. Szeretném Önökkel érzékeltetni a 
teológiai munka szépségét, közvetíteni azt a szeretetet, tiszteletet, rajongást 
(az entuziazmus szó eredeti értelmében) a teológiai munka és kutatás iránt, 
melynek egységbe kell vonni tanárt és diákot, s amely ebben az épületben is 
Krisztus egyházának nevében, és Krisztus egyházáért folyik”.

Rektori beszéd az ETA/EHE tanévnyitóján, 1997. szeptember 19.


