
  

Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? 
(1Kor 12,17) 
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  „Íme, igen jó” – Ökumenikus kiállítás a biodiverzitásról

(New York-i Klímacsúcs, 2019. szept. 23–29.)



  

Isten teremtésbe szőtt bölcsessége

Napjainkban, a „klímaváltozás, az élettér 
beszűkülése és a tömeges kihalás által fémjelzett 
időben, az élővilágról való közös gondolkodásra 
hívjuk Önöket – olvasható a kiállítás felvezető 
szövegében.  – A biodiverzitás egy ökológiai 
fogalom, ami emlékeztet bennünket arra, hogy az 
egészséges ökoszisztéma a növény- és állatvilág, 
valamint az ásványi anyagok sokszínűségén 
nyugszik. Ugyanakkor a biodiverzitás egy teológiai 
fogalom is, amely alatt Isten teremtésbe szőtt 
bölcsességet értjük.” (reformatus.hu)



  

szöveg

textus

himnusz

rapszódia2Móz 26,31:skarlát – tűz, fehér – föld, kék – levegő, bíbor – tenger



  

Ószövetségi sokszínűség

● Kulturális (colo) mandátum: bármely fáról 
ehetett (egyet kivéve), bármilyen nevet 
adhatott az ember (1Móz 1-2)

● Bűn következménye: az édeni állapotban az 
ember kreativitása az Istennel való közvetlen 
kapcsolaton alapult (dependently creative), 
míg a bűneset után ez a kreativitás elszakadt 
(independently creative) (Robert Webber, 
Secular Saint) → Kain, városiasodás, 
mesterségek kialakulása



  

Ószövetségi sokszínűség

● Bábel tornya (1Móz 11)

Flavius Josephus szerint az egy helyen 
összejövő emberek olyan tornyot akartak 
építeni, ami képes ellenállni egy esetleges 
újabb özönvíznek, és a gyülekezéssel nemet 
mondtak a teremtési parancsra, hogy 
„töltsétek be a földet” (1Móz 1,29). → 
monokultúra



  

Ószövetségi sokszínűség

Sokszínű Izrael
● különbség a választott nép (am) és a 

pogányok (gój) között – (Egyház mint Izrael 
örököse → magyarság mint választott nép)

Izrael elindul Egyiptomból – a szabadulás és a 
néppé formálódás kezdete: „Útnak indultak 
tehát Izráel fiai Ramszeszből Szukkót felé, 
mintegy hatszázezer gyalogos férfi a 
családtagokon kívül. Sok keverék (éreb) nép 
is ment velük, meg juhok, marhák, igen sok 
jószág.” (2Móz 12,37k)



  

Jézus nyitása Samária felé

● Irgalmas samaritánus mint példa: „it gondolsz, 
e három közül ki volt a felebarátja a rablók 
kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki 
irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta 
neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” 
(Lk 10,36k)

● Samáriai asszony (Jn 4)
● Korabeli „rasszizmus” ellen



  

Krisztus egyházának 
egyetemessége (Lk)

Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most 
értem meg igazán, hogy Isten nem 
személyválogató, hanem minden nép között 
kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. 
(ApCsel 10,34)

Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a 
népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt 
az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer 
áldást a föld minden népe.” (Gal 3,8)



  

A test egy, bár sok tagja van
(1Kor 12)

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy 
testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár 
görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és 
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (13)

Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád 
szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok 
szükségem!” (21)

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként 
annak tagjai. (27)



  

Kultárális diverzitás a teológiában
(Frank Chan)

● Hogyan értsük a kulturális diverzitást a 
világban és Krisztus egyházában?

● A sokszínűség harmonikus mint egy 
szivárvány, vagy széttöredezett mint egy eltört 
festett ablaküveg?

● A heterogenitás áldás vagy átok?
● A kulturális különbséget ünnepeljük vagy 

üldözzük?
● Hogyan kezeljük a diverzitást?



  

MEÖT reflexió a CEC nyílt levelére:
„Milyen legyen Európa jövője?”

„Fel kell tennünk tehát azt az alapvető kérdést, amire a levél 
is utal Jacques Delors szavainál: elég keresztyén „Európa 
szíve és lelke”? Mit jelent keresztyénnek lenni ezen a 
kontinensen? Hol van az az elkötelezett keresztyén lét, 
amelynek alapján Európa jövőjét formáló tényezőként 
tehetnek az egyházak? Mi az a keresztyén elkötelezettség, 
ahová hívjuk akár a szekularizált európai polgárokat, akár a 
jövevényeket? Az a keresztyén, aki megvédi azt, ami nincs, 
vagy az, aki feladja azt, amije van?”

keresztyén nyitottság („Brüsszel”) ↔ keresztyén nyitottság („Budapest”)

Hogyan lehet a sokszínűségre nyitott keresztyén 
identitást megőrizni, úgy, hogy közben keresztyének 
maradunk?
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