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A megújulás növényi modelljei a Bibliában

A növényi létforma metaforikus 
és szimbolikus bibliai megjelenítései az Ó- és Újszövetségben 
egymástól jól elkülöníthető, jellegzetes tematikus csoportokat al-
kotnak, a megújítás és a megújulás, a táplálás és a regeneráció 
növényi képessége azonban mindegyikben felbukkan (hol pozi-
tív, hol negatív megközelítésben)  A bibliai szövegek értelmezé-
se során általában nem fordítunk különösebb figyelmet a növé-
nyi képekre, ha pedig mégis, javarészt a hagyományban rögzült 
interpretációkra támaszkodunk  Okkal feltételezhetjük azonban, 
hogy a bibliai szövegek keletkezése idején az ember-növény kap-
csolat a maitól eltérő jellegzetességekkel bírt, a növényvilág nem 
pusztán kiszolgálója és díszlete volt az emberi tevékenységnek, 
de partnere és alakítója is  A növényi létforma (ezzel egyidejűleg 
a teremtett világ nem emberi létezőinek) jobb ismerete, a kom-
munikáció lehetőségeinek keresése mai világunk megújulásá-
nak záloga is  A bibliai kor ember-növény kapcsolatát a kortárs 
növénybiológiai kutatások eredményei új fénytörésbe helyezik, 
melyben rácsodálkozhatunk mindarra, ami a növényekkel – a 
modern ember hétköznapi növény-vakságának ellenére – elvá-
laszthatatlanul összeköt 

A növények megújulási képessége

A bibliai képek (elsősorban az ószövetségiek) mély tudást hor-
doznak a növények rendkívüli megújulási képességéről  A nö-
vények túlélési stratégiáit vizsgálva a növénybiológus Yiannis 
Manetas megállapítja, hogy a növények eminens túlélők: a föld-
történet során bekövetkezett legnagyobb környezeti katasztrófá-
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kat is rendre átvészelték, s még ha átmenetileg ki is szorultak 
egy-egy területről, a legtöbb faj csak időlegesen tűnt el: a zsur-
ló három nagy katasztrófát élt túl, a zöld alga ötöt  Kb  hetven 
növényfaj több mint százmillió éve részese a földi élet körfor-
gásának 1 Az állatok jóval érzékenyebbek a környezet változá-
sára – a katasztrófák következtében kialakuló élelemszűkösség 
például döntően befolyásolja egy-egy populáció életlehetőségeit  
Mivel a növények heterotróf szervezetek, ezek a hiányállapotok 
jóval kisebb mértékben hatnak ki továbbélésükre  A faj fennma-
radását szavatoló minimális populáció mérete az állatoknál vi-
szonylag nagy, a növényeknél – különösen a fáknál – azonban 
kimondottan alacsony  A környezeti változásokhoz való növé-
nyi alkalmazkodás, az ún  fenotípusos plaszticitás a növények 
szesszilis életformájával összefüggő tulajdonság: az állatokkal és 
az emberrel ellentétben a növény nem menekül a létét fenyege-
tő veszélyforrás és hiányállapot elől, hanem saját működésének 
folyamatos finomhangolásával alkalmazkodik a szükség és bő-
ség egymást rendszertelenül váltó időszakaihoz  A növény for-
mája, kiterjedése nem állandó, a növényi egyed az erőforrások 
elérhetőségével összhangban fejlődik, változik  A növények nem 
csupán a (viszonylagos) helyhez kötöttségben, de a szaporodás 
mikéntjét tekintve is különböznek az emberi és állati szerveze-
tektől, hiszen ivarosan és vegetatív módon is képesek szaporod-
ni  Beszédes adat, hogy a növények több mint 40%-a hoz létre 
klónokat  A poliploiditás (a növényi sejtek sokszoros kromoszó-
makészletére jellemző sajátosság) szintén növeli a növényi fajok 
stabilitását és rezisztenciáját  A szaporodás időbelisége is eltérő, 
a növényi magvak képesek a talajban „alvó állapotban” tíz-húsz, 
akár száz évet is várakozni, majd egészséges növénnyé fejlődni – 
azaz a magvak szélsőséges mértékben képesek korlátozni anyag-
cseréjüket, hogy megvárják a kibontakozás kezdetéhez legmeg-
felelőbb pillanatot 

A megújulás kétféle bibliai modellje 

A megújulásra (és az azzal együtt járó vagy egyenesen abból fa-
kadó üdvösségre) vonatkozó bibliai szöveghelyek feltérképezése 
során jelentős különbséget fedezhetünk fel az Ó- és az Újszövet-
ségben megjelenő modellek között  Első pillantásra is szembe-
ötlő, hogy a növényi jellegű megújulás sajátosságainak ismerete 
sokkal erőteljesebben érvényesül az ószövetségi látásmódban  
Az Újszövetségben a növényi metaforák háttérbe szorulnak, a 
növényi létforma, a növényi működésmód ismeretéből származ-
tatható értelmezési lehetőségek elhalványodnak  Ahhoz, hogy 
megértsük, miből fakad ez a különbség, érdemes először is meg-

1 Manetas, Yiannis: Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Impor-
tance for Planet Earth, Springer, Berlin – Heidelberg, 2012 
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vizsgálnunk, hogyan viszonyul az Ó- és Újszövetség a régi és új 
fogalmához, illetve a kettő kapcsolatához 

Mai célorientált, a jövőre a lehetőségek kimeríthetetlen tárhá-
zaként tekintő életszemléletünkkel szemben az új felé fordulás 
lehetőségei az ószövetségi látásmódban számottevő ambivalen-
ciát hordoznak, nem feltétlenül irányulnak a korábban fel nem 
fedezett, el nem használt erőforrások maradéktalan kiaknázásá-
ra, hanem sokszor kimondottan fenyegetőek, szakadással, kiszá-
míthatatlan bizonytalansággal fenyegetnek  A megújulás ideális 
esetben nem más, mint visszatérés a jól beválthoz, az eredetihez, 
az Isten által korábban szentesítetthez  Radikális megújulásra/
megújításra akkor van szükség, amikor az egyén/Izrael népének 
helyzete kilátástalanná válik, mikor az áldás, Isten jóakarata már 
nem segít  A szenvedés, az egyéni és közösségi traumák és a so-
rozatos krízisek tapasztalata szilárdítja meg egy hosszú történel-
mi folyamat eredményeként azt a meggyőződést, hogy ez a vi-
lág gyökereiben romlott, egyidejűleg pedig azt a reményt, hogy 
a teremtés egészének megújítására a jövőben elengedhetetlenül 
sor kerül 2 A megváltóra, az új föld és új ég teremtésére való vá-
rakozás – s ezzel párhuzamosan a holtak feltámadásának és örök 
életének képzete a fogságban töltött és fogság utáni időkben vá-
lik egyre hangsúlyosabbá  A korábbi keletkezésű szövegrészek a 
megújulás földi (elsősorban növényi) formái utáni vágyakozás-
ról tesznek tanúbizonyságot, egy kiteljesedett, elégedett, a szőlő-
tőke, az olajfa és a fügefa árnyékában ülve a múltért és jelenért 
hálát adó, minden elemében evilági (tehát szükségképpen vé-
ges), mégis békés életfolytatás képének előrevetítésével 3 

Az ószövetségi üdvösségképzetek még azokban az esetekben 
is őrzik e „földközeliséget”, amikor a messiási békéről, új égről 
és új földről beszélnek  Ézs 11-ben maga a Messiás is növényi 
hajtás („vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről”)  Az eljövendő meny-
nyei béke korszakát hasonló részletességgel megjelenítő párhu-
zamos ézsaiási szövegrész (Ézs 65,17–25) a teremtett lények erő-
szakmentes egymás mellett élésének már-már idilli keretében az 
emberi élet hosszát a fákéhoz hasonlítja („mert népem élete oly 
hosszú lesz, mint a fáké”)  A szövegrész rávilágít, az egyes em-
ber a messiási béke idején sem él örökké, azonban lehetősége van 
rá, hogy életprogramját sietség nélkül kiteljesítse, illetve utódain 
keresztül, a megőrzött és megújított nép történetének részeként 
emlékezete fennmaradjon  Ez a kollektív megújulás leginkább a 
növények vegetatív szaporodásához hasonlít: a növény egészé-
nek egyes részei elszáradhatnak, elhervadhatnak, a kolónia tel-

2 Az eszkatológiai képzetek kialakulásához a történelmi traumák mellett 
minden valószínűség szerint a zoroasztrizmusból megismert motívumok 
(a világ állapotának folyamatos romlása, a jó és a gonosz mindent eldöntő 
harca, illetve a jó végső győzelme) is hozzájárultak  Ld  Gerstenberger, Er-
hard Siegfried: Neu/Neuschöpfung (AT), https://www bibelwissenschaft de/
stichwort/29236/ (Utolsó letöltés: 2022  03  08 )

3 2Kir 18,31–32; Ézs 36,16–17; Mik 4,4; Zak 3,10  
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jessége mégsem veszt vitalitásából, eredeti formájában őrzi azt 
a genetikai örökséget, amelyet minden egyes új hajtás hordoz  

A növények vegetatív regenerációs képessége mutatkozik 
meg azokban az ószövetségi képekben is, amelyekben a kivágott 
törzs újraéledésével találkozunk: az erőszak traumája az egyed 
látszólagos pusztulását hozza magával, a benne rejlő élet azon-
ban nem elpusztítható  A talaj mélyébe kapaszkodó gyökérzet 
az ószövetségi költői képekben a túlélés szerve, amely a tartást, a 
stabilitást, a vízzel való ellátottságot biztosítja a növény számára  
Ha a fát ki is vágják, a gyökérzet képes kihajtani, a friss zöld ágak 
az életerő, a vitalitás, a kitartás szimbólumai  Jób 14,7–9 részlete-
sen bemutatja a folyamatot: „Még a fának is van reménysége, ha 
kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai  Még ha elvénül 
is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától 
kihajt, ágakat hoz, mint a csemete ” (A szentíró e helyt nemcsak 
azt állítja, hogy a gyökér képes magából újra létrehozni az el-
pusztított növényi egyedet vagy annak utódait, de azt is, hogy a 
gyökér érzékeli a víz illatát  Az elmúlt évtizedek növényélettani 
kutatásai bizonyították, hogy noha a növényeknek nincsenek az 
állatokéhoz hasonló érzékszerveik, illetve nem rendelkeznek in-
gerületeket továbbító és feldolgozó rendszerrel, mégis kiterjedt 
érzékelési spektrumot mondhatnak magukénak, s ennek segítsé-
gével számos környezeti hatás differenciált feldolgozására képe-
sek  Becslések szerint legalább tizenöt féle környezeti ingert tud-
nak egyidejűleg dekódolni, ezek között szerepel többek között 
a talaj nedvességtartalma vagy a talajban levő víz áramlásának 
iránya4 – a víz illatának gyökérszintű érzékelése mindennek tük-
rében már messze nem tűnik költői túlzásnak ) 

Ézs 6,13-ban a levágott fa gyökere jelképezi majd a maradé-
kot, amely megtérése és a többség pusztulása után az üdvös-
ség „szent magjaként” Isten megújított szövetségének váromá-
nyosa lesz  A mag képében feltehetően már megjelenik az az 
eszkatológiai distancia, amely a pusztulást markánsan elválaszt-
ja a teljes megújulástól  

Sajátos ószövetségi növényi motívum a fű (illetve a virágos 
mező), amely elsődlegesen a mulandósággal, a gyengeséggel, 
a törékenységgel kapcsolódik össze (ld  pl  Zsolt 37,2; 90,5–6), 
ugyanakkor mégis olyasmi, aminek megjelenésére a vegetációs 
ciklusok ismétlődése során biztosan számíthatunk  Noha pusz-
tulása, kihalása egy csapásra végbemegy („elszárad a fű, elher-
vad a virág, ha ráfúj az Úr szele”, Ézs 40,7), egy kevés harmat is 
elegendő, hogy újra sarjadjon  A talaj közvetlen közelében nö-
vekvő kicsiny növények önmagukban jelentéktelenek, tömegük-
ben azonban rendkívül fontosak: a füvek az élőlények elsődle-
ges táplálékai, a teremtmények földi életfeltételeinek biztosítói  

4 Karban, Richard: Plants Sensing and Communication, The Universtiy of Chi-
cago Press, Chicago – London, 2015; Mancuso, Stefano: The Revolutionary 
Genius of Plants: A New Understanding of Plant Intelligence and Behavior, Atria 
Books, New York – London – Toronto – Sydney – New Delhi, 2018 



A vízi és szárazföldi élőlények előtt – közvetett módon, a föld 
megszólításával – teremtett maghozó füvek képezik minden élet 
alapját (1Móz1,11)  A füvek sarjadása a sivatagot egycsapásra 
életteli, tavaszi díszbe öltözteti, így a fű a vitális frissesség és a re-
generáció/helyreállítás jelentéselemeit is magában hordozza (pl  
Ézs 66,14: „Meglátjátok, és örül szívetek, testetek is virul, mint a 
fű”) 5

A növényi megújuláshoz kapcsolódó ószövetségi képek sorá-
ban gyakran találkozhatunk az „elültetett fa – helyreállított em-
ber” metaforával  Ez a kép nem a növényi létforma önérvényesí-
tő megújulását rajzolja elénk, hanem a földet, a teremtett világot 
kultúrtájként kezelő kertész szemszögéből láttatja az új kezdet 
lehetőségét  A helyhez kötöttség (Isten a legmegfelelőbb, vízben 
bővelkedő helyre ülteti be a fa képében megjelenített Izraelt/az 
igaz embert) nem hátrány, hanem – fenyegető veszélyek hiányá-
ban – a kiteljesedés legjobb lehetősége  Az ültetés megújító aktu-
sára a pusztítás végeztével kerül sor, a kapcsolódó isteni ígéretek 
(„elültetem és nem gyomlálom ki őket”, Jer 24,6) a szövetségkö-
tés szcenárióit is felidézik  A megújításra, az új teremtésre e ké-
pek szerint is ezen a földön kerül sor, Isten jelöli ki a helyet, ahol 
a „maradék”, a pusztítást túlélt, megtért és ezért megőrzött mag 
újra kikelhet 

A megújulással kapcsolatos ószövetségi növényi metaforák-
ra jellemző, hogy a megújulás alanya nem elsősorban a megtért 
és helyreállított individuum, hanem a nép  Isten a közösséggel 
kommunikál, jóakaratának feltétele nem az egyén erényes vi-
selkedése, hanem a közösség igazságossága, a közösség hűsége  
Az igaz élet kibontakozásának közege a társasság, a teremtett 
lények kommunikációjában való tevékeny részvétel  A fű, a fa, 
a hajtások csakis e társasságban, illetve a tágabb környezetük 
iránti nyitottságban képesek kiteljesedni – a nép e jellegzetesen 
növényi tulajdonságoknak köszönhetően válik többé elszigetelt 
egyedek összességénél 

Az Újszövetségben jóval kevesebb a növényi allúzió, az egyes 
könyvek, különösen a levelek egy városiasodott társadalom ké-
pét vetítik elénk, a növényekkel való napi kapcsolatból fakadó 
ismeretek nyilvánvalóan már nem mindenki számára magá-
tól értetődőek  A használt metaforák a növényi működés auto-
nóm logikájának egyre halványuló megértéséről árulkodnak, s 
a kapcsolódó nyelvi alakzatok szinte kizárólag az agráriumban 
betöltött, eszköz jellegű növényi szerepre reflektálnak  A meg-
újulással kapcsolatos képzetek is radikális átalakuláson mennek 
keresztül: az új ég és új föld teremtésére való várakozás elveszti 
szoros kapcsolatát az itt és most életvilágával, az új teremtés a jö-
vőben a jelenlegi világ egészének pusztulását és megújulását fel-
tételezi  Az óembernek/óvilágnak Krisztusban meg kell halnia, 

5 Elliger, Karl: Deuterojesaja  1  Teilband  (Biblischer Kommentar Altes 
Testament, Band XI/1 ) Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1978  25 
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hogy új, örök életre támadjon  Az egyes ember üdvössége nem a 
kiteljesedett, a következő generációkban folytatódó élet, hanem 
a személyes identitást is maradéktalanul megőrző örökkévaló-
ság  Az abszolút újról szóló elképzelések a nyelvi képalkotást 
sem hagyják érintetlenül, a tápláló és regenerációs képességet 
kiemelő növényi metaforák megritkulnak, értelmezési tartomá-
nyuk beszűkül, sablonos formulává rögzülnek  (Ezt a változást 
jól tükrözi Péter első levele, amely az ézsaiási hivatkozást [„min-
den test olyan, mint a fű”] a romolhatatlan magból való újjászü-
letéssel állítja szembe )6 

Tematikai szempontból az Újszövetségben két nagy növényi 
metaforacsoport különíthető el, az egyik a vetés és az aratás, a 
másik a fa és az általa termett gyümölcs képeit foglalja magá-
ba 7 Mindkét csoport jellemzően mezőgazdasági tevékenysé-
gekhez kapcsolódik, a saját törvényei szerint élő, vad természet 
szinte kizárólag negatív megközelítésben kerül elénk, a kultúr-
növényeket fenyegető gyomok, gaz és tövis formájában, illetve 
haszontalan mezei növényként  A fa-gyümölcs képcsoporttal 
leggyakrabban a szinoptikusoknál találkozunk, a levelek meta-
forahasználatára ez a típus jóval kevésbé jellemző  E képek fó-
kuszában a fa gyümölcstermő képessége vagy annak hiánya áll, 
a növény fennmaradásáról vagy elpusztításáról hasznosságának 
fényében dönt a közelgő ítélet 

A vetés-növekedés-aratás képcsoporttal találkozunk két fon-
tos jézusi példázatban, használatuk azonban a levelekben válik 
dominánssá  Ebben az esetben egyáltalán nincs szó autonóm nö-
vényi létfolytatásról, a növény élete a gazdálkodó által meghatá-
rozott céllal és ritmusban zajlik, életének értéke a gazdaságosság 
szempontja alapján méretik meg az ítéletet jelképező aratáskor  
Megfigyelhető, hogy a vegetatív szaporodás képei helyett sokkal 
inkább az ivaros szaporodással kapcsolatos metaforák utalnak a 
megújulására  A jézusi példázatokban (a magvető példázatában 
[Mt 13,3–23; Mk 4,1–20; Lk 8,14–15], valamint a búza és a kon-
koly példázatában [Mt 13,24–30; 36–43]) a magnak meg kell hal-
nia, hogy új életre keljen, s csak „halála” – ezzel együtt bizonyos 
várakozási idő – után fakadhat belőle új élet  Az új életre kelő 
mag az egyik példázatban maga az Ige, a másikban az utolsó íté-
let során megméretett ember 

A föld és a tenger elmúlásáról, majd a teljes megújulást kö-
vető örök állapotról tudósít a Jelenések könyvének látomása, 
amelyben a mennyei Jeruzsálem főútjának közepén egyetlen fa 
képviseli a növényvilágot, az élet fája, amely a növényi tulajdon-
ságokat a végsőkig redukálva egyesíti magában a táplálás és re-
generáció képességeit (a „szuperfa” folyamatosan terem, levelei 

6 1Pét 1,23–24.
7 Részletesen ld. Gemünden, Petra von: Vegetationsmetaphorik im Neuen Testament 

und seiner Umwelt: eine Bildfelduntersuchung. (Novum Testamentum et orbis 
antiquus 18.) Univ.-Verlag Freiburg Schweiz – Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 
1993.
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pedig gyógyító hatásúak)  A látomásbeli radikálisan funkciona-
lista természetábrázolás szinte teljesen ellentétes a végességében 
törékeny, társasságában azonban annál életképesebb teremtmé-
nyi oikosz Ószövetségben ábrázolt üdvösségképével 

A növényi megújulás biblikus képeinek 
lehetséges ökológiai olvasatai

Az ökológiai válság ma már nem a jövő egyik lehetséges forga-
tókönyve, hanem kézzelfogható, jelen idejű valóság, egyértelmű 
jeleit hiába is próbálnánk tagadni vagy figyelmünk perifériájára 
szorítani  A megújulásra nagyobb szükségünk van, mint valaha  
Az emberi tevékenység indukálta környezeti krízis változatos 
megjelenési formáiban azonban nemcsak az embert bünteti, ha-
tással van a földi élet általunk ismert teljességére, s olyan életfor-
mákat is veszélyeztet, amelyek sosem voltak az emberi terjesz-
kedés, hatalom- és nyereségvágy haszonélvezői  Nem kell hozzá 
különösebb képzelőerő, hogy a prófétai átkok beteljesedését lás-
suk a természet pusztulásában és az emberek közt elharapózó 
viszályban – honnan fakadhat azonban mégis a megújulás? A 
bibliai helyreállításképek közös vonása, hogy feltételezik a meg-
térést, az Isten-ember kapcsolat újrafelvételét és a megújított 
szövetség melletti feltétel nélküli elköteleződést  Aktuális életvi-
szonyaink között szükségszerűen nevezi Ferenc pápa ezt a bel-
ső fordulatot ökológiai megtérésnek;8 ez az a kontextus, amely 
adekvát keretet ad ma az önvizsgálatnak, az elkövetett bűnök 
megvallásának és a megtisztulás egymást követő fázisainak  

Az ökológiai megtérés folyamatában azonban egyáltalán 
nem mindegy, hogyan értelmezzük életünk „itt és most”-ja, illet-
ve az üdvösség ideje közötti viszonyt  Az örök élet reményében 
elfeledkezhetünk-e a feszítő ellentmondásokkal teli, Isten által 
mégis szeretett világunkról egyszer és mindenkorra? Csak a ro-
mokon átlépve juthatunk-e el egy jobbára testetlennek és anyag-
talannak képzelt, alig elgondolható időtlenségbe? Osztoznak-e 
velünk az üdvösségben a nem emberi teremtett létezők? Ha igen, 
a mi megtérésünk feltétele-e az ő üdvösségüknek?

Az Ószövetség és az Újszövetség a megtérést követő meg-
újulásban elnyert üdvösség kétféle modelljét állítja elénk, egy-
szersmind kirajzolja a kettő közötti fokozatos átmenet ívét  Az 
Ószövetségben megjelenő természetszemléletben – ahogy ezt a 
növényi képek is jól tükrözik – a természet autonóm, az ember 
hatókörén javarészt kívül eső nagyság, embertől független mű-
ködési rendje egyrészt kifürkészhetetlen titok (ld  pl  Jób 38;39), 
másrészt az emberi életet is alakító, önálló erő  Az Ószövetség-
nek tudomása van a növények radikális másságáról, amely rész-

8 Ferenc pápa: Laudato si’, Tőzsér Endre fordítása, Szent István Társulat, Buda-
pest, 2015, 126–129 

30 szűcs kinga 



ben az ember által is érzékelt eltérő időiségükben, részben eltérő 
felépítésükben és életstratégiáikban mutatkozik meg, ugyanak-
kor nyilvánvaló számára az ember-növény kapcsolat eltéphe-
tetlensége, a növények szerepe az élet alapvető kommunikációs 
folyamataiban (pl  a táplálkozásban)  Az üdvösség képei az igaz-
ságosságon alapuló, jó, hosszú, mégis véges földi életben ábrázo-
lódnak  A teremtett lények közötti érdekellentétek megszűnnek, 
az ember tekintete békében pihenhet meg háza tágabb környe-
zetén, amelynek a növények is kitörölhetetlenül részei  Az üd-
vösség (még ha csak a megtérést választó maradéké is) a létezők 
legtágabb körét magába ölelő társas esemény 

Az üdvösségre vonatkozó újszövetségi utalásokban a termé-
szeti képek jelentősége látványosan csökken, a megváltás több-
nyire az egyes ember lelki üdvösségét érintő kérdéssé válik, a 
megújulás az óember új emberré válását helyezi fókuszba  A ko-
rabeli gazdasági és társadalmi átalakulásoknak köszönhetően a 
növényekhez való viszony a mezőgazdasági termelés ember ál-
tal irányított és szabályozott kereteiben értelmeződik  Eközben a 
növény tárggyá, eszközzé degradálódik, sorsát nem belső folya-
matok, hanem idegen kezek alakítják, mássága elhalványul, nem 
irányul rá többé az emberi kíváncsiság  A mennyei Jeruzsálem 
életfája sem más, mint tárgyiasított élelem- és gyógyszergyár, 
növényi létéből fakadó sajátosságairól egyáltalán nem szerzünk 
tudomást 

Első látásra úgy tűnhet, az Újszövetség kevés szöveghelye ad 
lehetőséget a megtérés, a megváltás és a megújulás olyan értel-
mezésére, amely a nem emberi teremtményeket is magában fog-
lalná, vagy az élők közösségének az emberinél jóval tágabb fel-
fogásából indulna ki  Az ökoteológiai irányultságú újszövetségi 
hermeneutika két textus alapján – ezeket mintegy nagyítólencse-
ként használva – igyekszik feltérképezni a megújulás közössé-
gi dimenzióját (Róm 8,19–23, illetve Kol 1,15–23) 9 A kozmikus 
megváltás képei kétségkívül vonatkoznak minden teremtmény-
re, a teremtmények azonban arctalan tömeget alkotnak, a közöt-
tük lévő kapcsolatokról semmit nem árulnak el ezek a szövegek 
– a helyes viszonyulás módjára vonatkozó konkrét elveket alig-
ha olvashatunk ki belőlük  A közös szenvedés és a földi létezés 
törékenységének tudatosulásából fakadó közös teremtményi re-
ménység mégis értelmezhető olyan felhívásként, amely lehetővé 
teszi a teremtmények egymás iránti figyelmének, egymás közti 
kommunikációjának elmélyülését 

A megújuláshoz vezető megtérés első lépése bűneink, mu-
lasztásaink felismerése, megbánása, majd megromlott viszonya-
ink helyreállítása  A teremtett világ nem emberi létezőinek hang-
ját újra meghallani, hozzájuk fűződő kapcsolatinkat újraépíteni 

9 Horrell, David G  – Hunt, Cherryl – Southgate, Christopher: Greening Paul: 
Reading the Apostle in a Time of Ecological Crisis, Baylor University Press, Waco, 
2010  (A szerzők az idézett textusokra egyenesen „ökoteológiai mantra-szö-
vegekként” hivatkoznak )
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elengedhetetlen követelménye az ökológiai megtérésnek  A nem 
emberi létezők aktív környezetalakító szerepére vonatkozó 
újabb természettudományos felismerések komolyan vétele mel-
lett az ószövetségi látásmód archaikus tudása, valamint a kozmi-
kus megváltás újszövetségi reménysége is hasznos támpontokat 
adhat ehhez az újranyitáshoz 
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