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Egyrészt hallatlanul tág ölelésű, másrészt egészen személyes vonatkozású is a címben 

szereplő két szó. A társadalom fogalma jelöli az emberi közösség valamennyi életmegnyilvánulását 

és színterét, amelyekben minden ember valamilyen módon benne él és amely által mindenki 

érintett. A keresztyénség fogalma pedig – az egyház fogalmánál is szélesebben, amelyben 

hangsúlyos az intézmény, – magában foglalja a keresztyén hit megélését és hatását a krisztuskövetés 

elkötelezett, már-már hősi megvalósításától a keresztyén vallás kulturális – már-már szinte csak 

szekuláris – befolyásáig.

Témánk nem a két fogalomnak, hanem a kettő egymáshoz való viszonyának a 

meghatározása. Ha tagadjuk, hogy a kettőnek valami kapcsolata van vagy lehet egymással, illetve 

ezt tartanánk jónak, akkor egyáltalán nem teszünk semmilyen kötőszót a két fogalom közé: 

keresztyénség, társadalom. Ha a kettőt kibékíthetetlen ellentétben látjuk, akkor választó kötőszót 

kell tennünk közéjük: keresztyénség vagy társadalom. Ha a kettő közötti kapcsolatot felismerjük, 

elismerjük, ápolandónak tartjuk, akkor összekapcsoljuk őket: keresztyénség és társadalom. Ez az 

'és' természetesen sokféle tartalmat hordozhat. A továbbiakban e kötőszó változó jelentésének 

áttekintése következik, majd a mai kapcsolat tartalmának néhány fontos szempontjára hívom fel a 

figyelmet.

1. Észrevétlenség, I-II. század

A krisztushit lélektől lélekig terjed, nem kampányok, hanem csendes beszélgetések révén. 

Az emberek személyes döntések alapján,  nem külső vonzásokra, érdekeiket követve lesznek 

keresztyének, hanem a hallott ige indítja el új úton őket. Jellemző az egyes személyek elkötelezett 

életfolytatása: a személyes döntés meghatározza a további utat, egész életük minden vonatkozását.

Vannak viták, egymást intik, egymással való vitáikat általában megoldják. Az ideális példa a 

jeruzsálemi gyülekezet életének leírása (ApCsel 2,42-47; 4,32-35). Jeruzsálemben 

vagyonközösségben élnek, egymást anyagi áldozatok árán is segítik. Elmondható, hogy mint 

csillagok (Fil 2,14-16). A reális példa a korinthusi gyülekezet számos hitbeli és erkölcsi 

problémájával.

Az őket körülvevő társadalom egésze azonban tulajdonképpen észre sem veszi őket. A 



keresztyénség személyes ügy. A keresztyénné lett emberek nem keltenek feltűnést, ill. inkább csak 

szűkebb körben. A keresztyénség és társadalom közötti kapcsolat kérdései még alig jelennek meg, 

alig vetődnek fel.

2. Feszültség, II-IV. század

A keresztyének száma növekedik, egyre inkább észrevehetők. Egyre több gondot okoznak 

azok a gondolatok, szokások, problémák, amelyeket a megkeresztelkedők hoznak magukkal 

gyülekezeteikbe. A társadalom számára tudatosodni kezd, hogy itt valami új jelenik meg és ez 

kérdéseket vet fel. Egyre gyakoribb, hogy a keresztyének vitába keverednek hitük és erkölcsük 

kérdéseiről kívülállókkal. E viták harcosai az apologéták.

Még mindig jellemző, hogy elsősorban személyes döntése alapján lesz keresztyén valaki és 

keresztyénségében elkötelezett, de növekedik a problematikus esetek száma, amelyek aztán a 

keresztyénség létét is veszélyeztetik. A gazdag hajótulajdonos Markión például, akit püspök apja 

kizárt a gyülekezetből, de Rómában 200.000 sestertius adományt ad, hogy bizalmukba férkőzzék. 

Később kiderül, hogy Markión elveti az Ószövetséget, szembeállítja egymással a teremtő és a 

megváltó Istent, akkor szembefordulnak tanaival, még azon az áron is, hogy adományát 

visszafizetik neki.

Ez a keresztyénüldözések ideje, amelyek nem hogy megállítanák a keresztyénség terjedését, 

hanem talán még elő is segítik. Keresztyénség és társadalom élesen szembekerül egymással: vagy 

keresztyén valaki, vagy a társadalom elismert tagja. Aki ebben a helyzetben keresztyénné lesz, azzal 

kell számolnia, hogy kikerül a társadalomból. Aki ebben a helyzetben keresztyénként 

kompromisszumot keres, esetleg azzal, hogy a szent könyvek helyett valamilyen értékes könyvet, 

de nem a keresztyénség szent könyveit adja át, kétes hírű megalkuvóvá – traditorrá – lesz.

3. Azonosulás, IV-XX. század

A III. század elején a birodalom lakosságának kb. 10%-a keresztyén. A IV. század elején 

Nagy Konstantin már türelmet tanúsít a keresztyénség iránt, sőt támogatja is. Feltehető, hogy 

nemcsak politikai érdekből, hanem a keresztyénség iránti tiszteletből is. Észak-Afrikában – hiszen 

először még csak nyugatrómai császár, – kívánja rendezni az egyház tulajdoni ügyeit (kegyszerek, 

temetők, istentiszteleti helyek). Gondot okoz azonban a traditor által felszentelt Caecilianus és az ő 

legitimitását megkérdőjelező Donatus körüli belső egyházi vita. A donatisták a császár közbelépését 

kérik, aki vonakodik beavatkozni, ezért egyházi döntést kér. Amikor kiderül, hogy a döntés nem a 

donatistáknak kedvez, akkor elutasítják a császár illetékességét, a császár pedig ellenük fordul. 

Ezzel veszi kezdetét az egyház ügyeibe a segítés szándékával vagy ürügyén való hatalmi 

beavatkozások hosszú sora.



Alapvetően megváltozik azonban a helyzet: Nem kell többé áldozatot bemutatni, nem 

követelik meg a szent könyvek átadását. Ennek következtében nem kerülnek lelkiismereti 

konfliktusba azok, akik állami hivatalt vállalnak. Elképzelhetőnek, sőt, szükségesnek tartják, hogy 

keresztyének is vállaljanak katonai szolgálatot 'békében'. Nagy Konstantin elismeri és szabályozza a 

püspökök bíráskodási jogát: aki kívánja, nem kell világi bírósághoz fordulnia. Óriási mértékben 

megnövekedik ezzel az egyházi vezetők tekintélye. Anyagi támogatást ad, túltéve más 

adományozókon, és ezt az egyház elfogadja.

Nem csak Nagy Konstantin idején, hanem az utána következő századokban szinte a mai 

napig hasonló azonosulásban élt keresztyénség és társadalom. Ez az azonosulás sokkal több, mint 

az állam és egyház azonosulása, vagy ahogyan sokszor emlegetik, a trón és az oltár szövetsége. 

Sokféle formában létezett ez az azonosulás. Kiindulása és általános jellemzője, hogy 

természetesnek veszi: mindenki keresztyén. Az egyházi állam, azaz a pápaság is bizonyos 

értelemben ilyen azonosulás volt egykor, csak a pápától kapják az uralkodók – mint Szent István is, 

– a világi hatalom kardját, hogy keresztyénként, Krisztusnak szolgálva uralkodjanak. 

Skandináviában, ahol alkotmányos monarchia van, most szüntetik meg ezt az azonosulást, miután a 

társadalom, ami a belső hozzáállást illeti, már nem keresztyén.

Az itt vázolt azonosulás következménye:

• Bár mindenkiről feltételezik a keresztyénséghez tartozást és az egészében annak 

megfelelő életvitelt, a keresztyénség számos esetben – különböző korokban különböző 

arányban – legföljebb csak formális megfelelést jelent, vagyis üres frázissá válik.

• Döntés nélküli keresztyénség, mert mindenki keresztyén, mert beleszületnek az emberek 

a keresztyénségbe. Svédországban minden svéd állampolgár a születésétől fogva tagja 

a Church of Swedennek, még ha nem is keresztelik meg.

• Elkényelmesedett keresztyénség, mivel ugyanis külső támadói nincsenek, megvédeni sem 

kell. Legföljebb – esetleg társadalmi és politikai érdekek mentén kialakult – egymással 

vitatkozó és vetélkedő egyházi csoportok vannak, amelyek – mivel elvakultak, – 

megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy ne békéljenek meg egymással.

• Tekintélyelvű keresztyénség, mert fent döntenek és ezeknek a döntéseknek a hatalom ad 

érvényt és súlyt, s nincs megoldása arra az esetre, ha a tekintélyek helytelenül 

döntenek vagy nincs igazuk.

• A fennálló társadalmi helyzetet – tulajdonképpen csak ritka kivételektől eltekintve, – 

elfogadó, azzal azonosuló keresztyénség. S nemcsak azért, mert a szembenállás a külső 

védelmet és biztonságot veszélyeztetné, hanem azért is, mert a keresztyénség teljes 

mértékben azonosul a társadalommal, azt keresztyén társadalomnak tartja, – a társadalom 

pedig azonosul a keresztyénséggel. Szociális feszültségek kiéleződése és robbanása 



idején ez katasztrofális helyzetben hozza a keresztyénséget.

Az azonosulásra két átmeneti, de rendkívül súlyos példa:

Az egyik: Hitler és a nemzeti szocializmus a keresztyénséget a német nép vallásává, német 

vallássá akarták tenni, azaz teljesen a társadalom és az állam szolgálatába állítani.

A másik a szocializmus, amelynek célkitűzése volt, hogy a párt vezette társadalom 

szolgálatába vonja és engedelmes eszközévé tegye az egyházat, és ennek függvényében 

korlátozottan hagyta élni és támogatta.

Ezekben a helyzetekben már

• megszólal a szembenállás is, mert túl nagynak tűnik az ár,

• a keresztyénség külső védelme kezd kényelmetlen lenni, mert korlátozza a szabad 

működést, sőt, a védelem kiszolgáltatottsággá válik.

• észreveszik, hogy a keresztyénség alapjai forognak veszélyben.

A probléma akkor jelentkezik, ha nem lehet természetesnek venni mindenki keresztyénségét 

és nem lehet már a keresztyén gondolkodásra és életfolytatásra, mint mindenki által elfogadott 

normára hivatkozni. A keresztyénség külön problémája, ha a keresztyének –legyen az ok akár 

tudatlanság, akár külső nyomás, – inkább a társadalom, mint hitük elvárásainak igyekeznek 

megfelelni, vagyis feladják keresztyénségüket.

4. Elválasztás – elszakadás, XIX-XX. század

A múlt tapasztalatai ösztönözték keresztyénség és társadalom elszakítására a társadalmi 

törekvéseket:

• Ne legyen kényszer a keresztyénség, hiszen ez képmutatáshoz vezet, hanem legyen 

személyes döntés és elkötelezettség.

• Legyen a keresztyénség magánügy, ne származzék abból sem előny, sem hátrány, hogy 

valaki keresztyén vagy nem-keresztyén.

• Meg kell szabadulni a keresztyénségtől, mert leszerepelt a történelemben, a jelenben 

pedig nincsen jelentősége.

Mindebben nemcsak az állami hatalomnak a keresztyénségre kifejtett nyomására vagy az 

egyházakat korlátozó döntéseire kell gondolnunk, hanem az egyes emberek gondolkodására is. A 

kettő ugyanis hallatlan mértékben párhuzamosan hat(ott), hiszen még azokban a társadalmakban is, 

ahol nem lehet az állam egyházellenességéről beszélni, a közgondolkodást – még ha itt-ott 

szimpatizál bizonyos keresztyén hagyományokkal vagy szokásokkal (pl. karácsony) – nem a 

keresztyénség hatja át.

Keresztyénség és társadalom elszakítását kifejezetten keresztyén érvekkel is alátámasztják:

• Ne avatkozzon bele semmiféle külső hatalom vagy idegen hatás a keresztyén hit és 



életfolytatás dolgaiba.

• Ne álljon a keresztyénség tőle teljesen idegen célok szolgálatába.

• Ne szentesítse a keresztyénség – akár a puszta jelenlétével vagy hallgatásával a 

társadalomban fennálló állapotokat.

• Ne kötelezze le magát a keresztyénség és ne adja fel szabadságát például anyagi 

támogatás elfogadásával.

• A keresztyénség ne engedje magát felhígulni azzal, hogy nem határozza meg világosan a 

maga határait és egyértelmű határozottsággal a keresztyén élet normáit.

Az említett elválasztási és elszakadási törekvések következménye, hogy a társadalomból 

kiszorítják a keresztyénséget. A keresztyén értékek, a keresztyén érvelés, a keresztyénség bármilyen 

védelme idegen és egyre idegenebbé válik a társadalomban. Intézményesen a keresztyénséget a 

társadalom egyik, a vallást magában foglaló alrendszerének tekintik, amelynek csak a maga helyén 

és hatókörében van létjogosultsága. A közgondolkodás is legföljebb sajátos részérdekek, 

részértékek, részszempontok  képviselőinek tekintik a keresztyénséget, amely mellett más 

részérdekek, részértékek, részszempontok képviselőinek is ugyanolyan jogokat kell biztosítani. Ez a 

keresztyénség, vagy általánosabban a vallás szekularizációja.

A keresztyénség akkor is kiszorul a társadalomból, ha a múlt súlyos hibáiból azt a 

leegyszerűsített következtetést vonja le, hogy minden baj oka a társadalomhoz való kötődés, a vele 

való azonosulás volt. Ha tehát a keresztyének visszavonulnak minden olyan területről, amelyeken 

korábban – a későbbi leegyszerűsített mérték szerint – megégették magukat. Valószínűleg sokkal 

árnyaltabb kérdésfeltevésre van szükség, körültekintő kutatásra és kiértékelésre, amely gondosan 

felméri a múlt tényleges alternatíváit, a kényszerpályákat, megkülönbözteti egymástól a korok 

eltérő sajátosságait és erőviszonyait, valamint differenciáltan vizsgálja egyes személyek tetteit és 

megnyilatkozásait. A múlt ilyen, árnyalt feldolgozása hozzásegíthet, hogy a keresztyénség tanuljon 

hibáiból és ne végletek között csapongjon.

5. Sodrásban – saját úton, XXI. század

Sodrás helyett lehetne nyomást is mondani. A sodrás azonban arra utal, hogy nem politikai 

természetűnek tekintem a problémát. Ahogyan az emberek gondolkodnak, ahogyan élnek, amit 

fontosnak tartanak, az sodorja magával az embereket, vagyis mérhetetlenül nagy befolyás alatt 

állunk, hogy mi is úgy gondolkodjunk és éljünk. Nagy az a befolyás is, hogy talán kicsit kívül 

maradva, kicsit másmilyennek megmaradva, egészében véve – bár esetleg a magunk számára is 

észrevétlenül – mégiscsak ennek a rendszernek a részei legyünk.

Iránymutató Jézus szava (Jn 17,15): „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem 



hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Mit jelent ez? Ne külsőleg, ne formálisan, ne elkülönülésében 

legyen más a tanítvány. A gondolatok vámmentesek és gondolatait még a kolostorba vonuló ember 

sem tudja letenni (Luther): külső dolgok nem jelentenek megoldást. A fő dologban, a fő dolgokban 

merjen más lenni és legyen más a keresztyénség!

Melyek ezek a fő dolgok? Mi a fő dolog? Jézus Krisztus! De mit jelent ez?

1. Nem a körülmények, a sorsszerűen kapott vagy az általunk teremtett körülmények teszik 

az ember életét, nem ez a legfontosabb, hanem Isten ajándéka, s legfőbb ajándéka: 

hozzánk hajlása Krisztusban. Ez meg nem érdemelt és kiérdemelhetetlen ajándék. Ez a 

hit által való megigazulás egyik értelme.

2. Nincs földi paradicsom, az ember végső megérkezése Istenhez nem ennek a 

történelemnek az eseménye, hanem egy új kezdete. Ezért a keresztyénség kritikusan 

néz minden erőfeszítést, amely az aranykort akarja megvalósítani – akár a társadalom 

megváltoztatásával, akár technikai vagy informatikai forradalommal. 

3. Ezért az ember egyrészt ugyan felveszi a harcot az élet mindenféle szenvedésével és 

keresztjével, másrészt hittel és bátran el is fogadhatja és el tudja fogadni, hordozni 

tudja.

4. A szent Isten ajándékából élni szent életet is kíván. Elég itt a Tízparancsolatra, a szeretet 

kettős nagy parancsolatára vagy olyan erényekre utalni, mint a tisztaság, becsület, 

egyenesség, őszinteség, tisztelet, jóindulat, önzetlenség.

5. A Jn 3,14 értelmében vett isteni szeretet a tanítványok egymás iránti szeretetére 

(filadelfia) indít. „Úgy szeressétek ti is egymást, amint én szerettelek titeket” (Jn 

13,34). Az Újszövetség szerint ebbe nem fér bele a pereskedés, hanem a megbékélés 

az úton, és a megbékélés munkálása az emberek között. Sem az uralkodás, hanem a 

szolgálat. Nagyon szükséges lenne, hogy az egyházban egymással szemben álló és 

eltérő véleményeket képviselő felek, egy-egy (?) jó szót is tudjanak mondani 

egymásról: nyíltan is, hátuk mögött is.

6. A szeretet nemcsak testvérszeretet, hanem felebaráti szeretet is. Nem a saját érdek 

érvényesítése, hanem a másik iránt elkötelezett magatartás. Ehhez feltétlenül 

hozzátartozik a szociális érzékenység és az ennek megfelelő gyakorlati cselekvés a 

mai társadalomban!

7. Elsősorban nem számon kérni kell a keresztyénséget és a keresztyén életfolytatást 

másokon, hanem Krisztushoz segíteni őket. Az egyház nem a tiszták egyháza, hanem a 

bűnösöké, akik megújulnak. Luther a Kiskátéban a 3. hitágazat magyarázatában írja: 

„Ebben az anyaszentegyházban  nekem és minden hívőnek naponkint minden bűnt 

bőséggel megbocsát ...” És: „Az irgalmas Isten őrizzen meg engem olyan keresztyén 



egyháztól, amelyben csupa "szentek" vannak. Én olyan egyház kicsi csapatában 

akarok lenni s maradni, amelyben alázatosak, gyengék és betegek vannak, akik érzik 

bűneiket, nyomorúságukat és bajaikat s ezért szüntelenül Isten vigasztaló segedelméért 

sóhajtoznak szívbéli kiáltással, hisznek a bűnbocsánatban s az igéért üldöztetést 

szenvednek.” (Jer, örvendjünk keresztyének! 234.) Az egyház tehát Luther szerint a 

bűnbocsánat helye.

8. Ma is fontos a felelős részvétel a társadalomban, különböző szinteken. Lehetetlen, hogy a 

keresztyének eleve lemondjanak a világban vállalt emberi felelősségről és a világ 

alakításáról. A társadalom mai struktúrájában ez nem lehet irányítás vagy uralkodás, 

de a keresztyénség mai értelmezése szerint sem, hanem csakis szolgálat. A részvétel 

tétje a krisztuskövető élet megélése és megőrzése.

9. A keresztyénség feladata a reá bízott kincs megőrzése és továbbadása. Gyülekezetépítés 

és misszió. Hitvallásos hűség és ökumenikus nyitottság. A lelkiség mai formáinak 

megtalálása és megélése.

10. Utoljára a legfontosabb, amely nélkül egyetlen korábban felsorolt  szempontnak sem 

lehet sem eleget tenni: Legyen a keresztyénség közös istentiszteletre összegyülekező nép, 

amely az igéből él, Isten igéjét tanuló egyház, az igében elmélyedő egyház.

Összefoglalóan: éljünk a társadalomban, de táplálkozzunk a igazi forrásból, tanuljuk meg a 

társadalom nyelvét, de tegyünk bizonyságot a Jézus Krisztus Atyjáról.


