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A Harmat kiadó 2019 tavaszán kiadta Timothy Kel-
ler Center Church című könyvét magyarul. A kiadó 
hozzájárulását adta, hogy lapunk megjelenítsen 
egy fejezetet ebből a kiváló missziológiai (tan)
könyvből. A 14. fejezetre esett a választásunk, ami 
az evangélium és a városok összekapcsolódásáról 
szól. Közlésünk célja, hogy ez a kiváló könyv minél 
szélesebb közönség előtt ismert legyen.

Az eddigiekben a tőlem telhető legerőteljesebben ér-
veltem amellett, hogy a 21. századi kereszténység élete 
és missziója szempontjából az egyik legfőbb prioritás a 
nagyváros. A következőkben ezt még inkább hangsú-
lyozni kívánom. A városvízióról szóló fejezetek eset-
leg azt a benyomást kelthették, hogy szerintem min-
den kereszténynek nagyvárosokba kell költöznie és 
ott szolgálnia. hadd szögezzem le: nem ezt mondom. 

Timothy Keller

Evangélium a városnak
Egy fejezet a Gyülekezet a központban című könyvből
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„Minden gyülekezetnek a saját városában kell 
szolgálnia, és szolgálhat is – legyen az a város egy 
metropolisz, egyetemi kisváros vagy éppen falu.”

pülésen. Az egyikben száz, a másikban tízezer ember 
lakik. Négy gyülekezetplántálónk van. hogyan osz-
szuk szét őket? Mindenfajta filozofálástól függetlenül 
kétlem, hogy lenne, aki két-két plántálót küldene a 
két helyszínre, mondván, hogy minden település egy-
formán fontos a szolgálat szempontjából. Egyszerűen 
nem volna jó sáfárkodás Isten emberi erőforrásaival, 
ha a csupán százfős lakosságú városba is két lelkészt 
küldenénk. Az a bölcs gazdálkodás, ha egy olyan 
korban, amikor a vidéki régiókban jellemzően sok-
kal több a gyülekezet, mint a nagyvárosokban, és a 
nagyvárosok világszerte növekvő befolyással bírnak 
az élet minden területén, kitartunk amellett, hogy fi-
gyelmünk és erőink javát a városokra koncentráljuk.

Tehát nem azt mondom, hogy minden hívő cso-
magoljon és költözzön egy városi régióba, ott éljen és 
szolgáljon. Amit viszont igenis mondok, az az, hogy 
a világ nagyvárosai egyházi szempontból siralmasan 
gondozatlanok pusztán azért, mert – nagy általános-
ságban – az emberek sokkal gyorsabban költöznek 
a nagyvárosokba, mint az egyház. Arra törekszem, 
hogy a rendelkezésemre álló összes biblikus, szocioló-
giai, missziológiai, ekkléziológiai és retorikai forrást 
mozgósítsam az egyház javára (különösen is az Egye-
sült Államokban) annak érdekében, hogy az egyház 
összeszedje magát, és ledolgozza ezt a hátrányt.

de a városi elhívás nem merül ki ebben. A világ 
minden része sokkal városiasabb ma, mint tíz-húsz 
évvel ezelőtt volt. Mindegy, hol élünk és szolgálunk, 
tulajdonképpen a nagyváros jön hozzánk. Bizonyos 
értelemben minden gyülekezetnek a saját városában 
kell szolgálnia, és szolgálhat is – legyen az a város 
egy metropolisz, egyetemi kisváros vagy éppen falu. 
Ezért aztán – úgy vélem – hasznunkra válik, ha kife-
jezetten törekszünk rá, hogy a városi élet és kultúra 
valósága és mintái formáljanak bennünket és szolgá-
latunkat.

Minden gyülekezetnek a saját városában kell 
szolgálnia, és szolgálhat is – legyen az a város 

egy metropolisz, egyetemi kisváros  
vagy éppen falu.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, azt kell először meg-
vizsgálnunk, hogy a nagyvárosi élet dinamikája hogyan 
hat az életünkre, azután gondoljuk végig, hogy egy vá-
rosvízió alapján működő gyülekezet hogyan tud ennek a 

hiszem, hogy mindenütt, ahol emberek élnek, keresz-
tényeknek és gyülekezeteknek is lenniük kell. Bizo-
nyos értelemben nincs „túl kicsi” település vagy „túl 
kevés” ember.1 Isten kifejezetten szeret jelentéktelen 
embereket (1Kor 1,26–31) és valószínűtlennek tűnő he-
lyeket (Jn 1,46) fölhasználni szolgálatában. Jézus sem 
rómában, de még csak nem is Jeruzsálemben szüle-
tett, hanem Betlehemben, és Názáretben nőtt föl – ta-
lán éppen azért, hogy ezt hangsúlyozza. Azt hallottuk, 
hogy jelenleg az emberiség mintegy ötven százaléka 
nagyvárosokban él, de ez azt is jelenti, hogy körülbe-
lül a fele viszont nem városi jellegű területeken lakik, 
éppen ezért semmiképpen sem szabad azok kedvét 
elvenni vagy munkáját lebecsülni, akik világszerte a 
kisebb városokban, falvakban végzik az evangéliumi 
szolgálatot. Sőt, az is igaz, hogy bár a kisvárosokban 
végzett szolgálat nem formálja át az egész országot, de 
a környező régióra igenis jelentős hatással lehet.2

Példaként mégis gondoljuk végig a következőt. Te-
gyük föl, hogy gyülekezetet kell alapítanunk két tele-

harmat, 2019, 528 oldal
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„A városok leginkább egy baráti körhöz 
hasonlítanak: nem az számít igazán, hogy mit 
csinálunk, fontosabb, hogy együtt tesszük.”

területen dolgozók ezerszám élnek szoros közelségben 
egymáshoz, annak természetes következménye, hogy 
új ötletek születnek, és azokra új vállalkozások épül-
nek. de ez nem minden: az agglomeráció áldásos ha-
tásai nem csak abból fakadnak, hogy csupa hasonló, 
azonos területen dolgozó ember él egymás közelében. 
legalább ilyen jótékony hatása van annak, hogy egy-
mástól különböző emberek nagy csoportjai is egymás 
közelében élnek, akiknek az adottságaik kiegészítik 
egymást.

Jó esettanulmány lehet a művészetek világa. „A művé-
szeti mozgalmak gyakran igencsak helyhez kötöttek”, sok-
kal inkább, mint más területek.6 A városokkal foglalkozó 
tudós, Elizabeth Currid megkérdezett sok kulturális alko-
tót (divattervezőt, zenészt és képzőművészt) és kapuőrt (ga-
lériatulajdonost, kiállításszervezőt és szerkesztőt) csakúgy, 
mint az e csoportok által látogatott klubok és találkozóhe-
lyek tulajdonosait, valamint a média, illetve a tudományos 
élet meghatározó személyiségeit, művészetet támogató ala-
pítványok vezetőit, és olyan tehetős üzletembereket, akik 
mecénásai a művészetnek.7 A művészet akkor „él”, ha en-
nek az ökoszisztémának különböző szektoraiban dolgozó 
emberek között komplex interakció működik, mégpedig 
jellemzően nem is a hivatalos, munkahelyi találkozók ré-
vén, hanem a társasági élet eseményein, kötetlen helyzetek-
ben történő spontán találkozások során. Currid úgy találta, 
hogy a kulturális élet virágzása nagyban függ a „művészek 
és kultúraalkotók sűrű agglomerációjától”, amely egyfajta 

„koncentrált termelőrendszert” hoz létre.8 ha ezek a külön-
böző szegmensbe tartozó emberek földrajzi szempontból 
egymáshoz közel élnek, akkor ezerszám történnek olyan 
személyes találkozások, amelyekből különféle vállalko-
zások indulnak, kulturális alkotások születnek, amelyek 
máskülönben nem jöhetnének létre.9 Ahogyan ryan Avent 
fogalmazott: „a városok leginkább egy baráti körhöz ha-
sonlítanak: nem az számít igazán, hogy mit csinálunk, fon-
tosabb, hogy együtt tesszük.”10

Milyen következményei vannak ennek az agg-
lomerációdinamikának egy átlagos nagyvárosi keresz-
tényre nézve? 

Először is a város egyedülálló módon kapcsol ösz-
sze sok olyan emberrel, aki hozzánk hasonló. A város 
kihívásai és lehetőségei a legtehetségesebb, legambi-
ciózusabb és legmerészebb embereket vonzzák. Tehát 
bármilyen területen dolgozunk, a városban bizonyo-
san találkozunk másokkal, akik nálunk sokkal te-
hetségesebbek és felkészültebbek. S minthogy oly sok 

dinamikának megfelelően szolgálni.

Hogyan hat ránk a város?
Sokan úgy vélik, hogy a „távolságok eltűnésének” a 
városok hanyatlását kellett volna okoznia. de nem így 
történt. E gondolat szerint, ha az ember az internet se-
gítségével is megtanulhat bármit, akkor miért vállalná 
a városban lakás magasabb költségeit? Ám az igazi ta-
nulás, a kommunikáció és a közösség sokkal összetet-
tebb dolog, mint hinnénk. Kutatások sora mutatott rá, 
hogy a személyes kapcsolat és az így történő tanulás 
helyét sohasem fogja maradéktalanul átvenni semmi-
lyen más forma.

Nem meglepő tehát, hogy kutatások igazolják azt is, 
hogy számottevően magasabb az olyan vállalatok haté-
konysága, amelyek jelentős feltalálói potenciállal ren-
delkező földrajzi helyek közelébe települnek. Miért? 
Azért, mert ha az egy szakterületen dolgozók egymás 
közelében élnek, akkor nagyon sok találkozásra, akár 
kötetlen kapcsolattartásra is lehetőségük nyílik, s ez 
segíti a kezdőket abban, hogy igen gyorsan nagy ta-
pasztalatra tegyenek szert, a szakértők pedig egymást 
sokkal inkább inspirálni tudják. Edward glaeser a kö-
vetkező megállapítást teszi: „annak értéke, hogy az egy 
területen dolgozók egymás közelében élnek, javarészt 
a spontán találkozásokban rejlik, és abban, hogy így 
mód nyílik megfigyelni a körülöttünk élők viselkedé-
sét. A videókonferenciák nem teszik lehetővé, hogy egy 
tehetséges fiatal megfigyelhesse sikeres mentorának 
minden tevékenységét nap mint nap, és így tanuljon 
tőle.”3 Más tanulmányok azt mutatják ki, hogy a sza-
badalmi kérvények igen magas százalékban az adott 
nagyvárosi régió korábbi szabadalmain alapulnak, 
tehát „az ötletek még a mai információs technológiai 
korszakban is gyakran helyhez kötöttek”.4

A városokat vizsgáló elméleti szakemberek ezt ne-
vezik „agglomerációnak”. Az agg lomeráció a fizikai 
közelségből származó gazdasági és szociális előnyökre 
utal.5 Nem meglepő tehát, hogy például sokkal több 
filmet készítenek los Angelesben és Torontóban, mint 
mondjuk Atlantában, mivel ezekben a városokban 
sokkal nagyobb a merítés a szükséges szakemberekből 

– írókból, rendezőkből, színészekből és technikusokból 
–, akik a filmeket készítik. Nem meglepő, hogy a pénz-
ügyi szolgáltatások innovációi jórészt Manhattanből 
indulnak ki, vagy az új technológiák a Szilícium-völgy-
ből. hogy miért? A válasz: agglomeráció. ha azonos 
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„A saját lelki növekedésünk és jólétünk 
szempontjából lehet, hogy nekünk nagyobb 
szükségünk van a városra, mint amennyire 
a városnak szüksége van ránk.”

mellette. Itt is azt látjuk, hogy a bűn a városnak ezt 
a jellemzőjét – a kultúrát formáló sokszínűséget – is 
megfertőzi és olyan hellyé teszi, amely aláaknázza el-
sődleges elköteleződésünket és világnézetünket. és 
ismét: az evangéliumra van szükség ahhoz, hogy az 
ajándék sötét oldalának ellent tudjunk állni.

hogyan reagáljanak a keresztények a város révén 
őket érő kihívásokra? Az evangéliummal. és egészen 
pontosan hogyan segít az evangélium abban, hogy 
ezekre a kihívásokra sokkal inkább örömmel, mint-
sem félelemmel válaszoljunk? Nyilvánvalóan igaz, 
hogy fontos hirdetnünk az evangéliumot a városnak, 
és nekünk is hallanunk kell azt, ha városban élünk. de 
azt is látnunk kell, hogy maga a város is közli velünk 
az evangéliumot. A város arra késztet, hogy az evan-
gélium erejét új oldaláról is megismerjük. Találkozni 
fogunk olyan emberekkel, akik lelki és erkölcsi szem-
pontból reménytelen esetnek tűnnek számunkra. Azt 
gondoljuk, „azok az emberek soha nem fognak Krisz-
tusban hinni”. de egy ilyen megjegyzés sok mindent 
elárul. Ugyanis, ha a megváltás egyedül kegyelemből, 
nem pedig erkölcsi teljesítmény és érdem alapján le-
hetséges, akkor hogyan gondolhatnánk azt bárkiről, 
hogy kisebb esélye van hitre jutni, mint nekünk? Miért 
lenne bárki másnak a megtérése nagyobb csoda, mint 
a mienk? A városban kényszerűen ráébredünk, hogy 
nem hiszünk igazán és tisztán csak a kegyelemben, 
hanem azt gondoljuk, Isten többnyire csak a hozzánk 
hasonlóan jó embereket váltja meg.

A városban találkozni fogunk olyanokkal is, akik 
más valláshoz tartoznak, vagy éppen egyáltalán sem-
milyen valláshoz sem, mégis nálunk bölcsebbek, ren-
desebbek és irgalmasabbak, ugyanis sok keresztény 
még akkor is gyöngébb sok nem kereszténynél, ha nö-
vekszik a kegyelemben. ha ez meglep bennünket, ak-
kor gondolkodjunk el rajta egy kicsit! ha a kegyelem 
evangéliuma igaz, akkor hogyan gondolhatnánk, hogy 
a keresztények alapvetően jobbak, mint a nem keresz-
tények? Az általános kegyelemnek ezek az élő példái 
fölnyithatják a szemünket arra, hogy talán értelmünk-
kel fölfogtuk az egyedül hit által történő megigazulás 
tanítását, a gyakorlatban viszont továbbra is azt fölté-
telezzük, hogy a megváltás az erkölcsi jóság és emberi 
teljesítmény jutalma.

A redeemer gyülekezet szolgálatának hajnalán azt 
fedeztük föl, hogy helytelen, ha a hívők sajnálkozva 
néznek a városra, és igen káros gondolat magunkban 

hozzánk hasonló, ám a mi hivatásunkban igencsak 
felkészült ember között élünk, állandó kihívást jelent, 
hogy igyekezzünk hozni a szintet, és a lehető legjobban 
teljesítsünk. Az ott tapasztalt intenzitás arra késztet, 
arra ösztönöz, hogy a bennünk rejlő potenciál minden 
grammját mozgósítsuk.

A saját lelki növekedésünk és jólétünk szempontjá-
ból lehet, hogy nekünk nagyobb szükségünk van a vá-
rosra, mint amennyire a városnak szüksége van ránk.

A nagyvárosok minden más emberi együttélési 
struktúránál hatékonyabban vonzzák be és terelik a 
kulturális gyarapodás irányába az emberi erőforráso-
kat. Ugyanakkor a bűn elveszi a város e tulajdonságá-
nak, ennek a kultúraformáló intenzitásnak az erejét, és 
halálos gőggel, irigységgel és kiégéssel torzítja el azt. 
Ezt teszi a bűn. Ez a jónak a parazitajellegű perverziója. 
Az evangéliumra van szükség ahhoz, hogy az ajándék 
sötét oldalának ellent lehessen állni.

Másodszor, a nagyváros egyedülálló módon kapcsol 
össze bennünket sok olyan emberrel, akik különböznek 
tőlünk. A város bevonzza a társadalom szubkultúráit 
és kisebbségeit, akik így össze tudnak fogni, egymást 
kölcsönösen segítve. A város természeténél fogva ir-
galmasságot gyakorol az erőtlenebbek felé azzal, hogy 
az egyedül élők, a szegények, a bevándorlók és a faji 
kisebbségek számára szigeteket teremt. Minthogy 
a városban elkerülhetetlenül szembesülünk ezzel a 
sokszínűséggel, ez folyamatosan provokálja a világ-
nézetünket és hitbeli meggyőződésünket. Újra és újra 
szemben találjunk magunkat kreatív, újszerű megkö-
zelítésekkel a gondolkodás és gyakorlat terén is, és en-
nek következtében vagy meg kell válnunk saját hagyo-
mányos nézeteinktől és hitünktől, vagy sokkal inkább 
tudatosítanunk kell azt és mélyebben elköteleződnünk 
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„Ha a keresztények hatékonyak akarnak lenni a 
városi szolgálatban, akkor szeretniük kell a várost, 
ez lényegi kérdés. Fontos, hogy szeressék a városi 
életet, és dinamizálja őket ez az életforma.”

egészen mások voltunk. A város alázatossá tesz minket, 
mert rámutat, hogy valójában milyen kevéssé formált át 
bennünket az evangélium története és logikája.

Egyedül az evangélium tehet alázatossá („sokat ta-
nulhatok a várostól”), magabiztossá („sokat adhatok a 
városnak”) és bátorrá („nincs okom félni a várostól”) 
ahhoz, hogy szolgálatunkat hatékonyan végezzük, úgy, 
hogy az Istent dicsőítse és áldást jelentsen másoknak. 
Idővel azt fogjuk tapasztalni, hogy ez egyszersmind 
a saját lelki növekedésünket és jólétünket is szolgálja, 
vagyis lehet, hogy nekünk nagyobb szükségünk van a 
városra, mint a városnak ránk.

Hogyan viszonyuljanak  
a keresztények a városhoz?
ha a város ilyen módon hozzájárul a lelki növekedé-
sünkhöz, akkor mit adhatunk cserébe ezért?

1. A keresztények becsüljék meg a várost. Jónás – Is-
tennek engedelmeskedve – elment Ninivébe, de egyálta-
lán nem volt benne szeretet a város iránt. hasonlókép-
pen a keresztényekkel is előfordulhat, hogy Isten iránti 
engedelmességből a nagyvárosba költöznek, ugyanak-
kor utálják annak töménységét és sokszínűségét. de ha a 
keresztények hatékonyak akarnak lenni a városi szolgá-
latban, akkor szeretniük kell a várost, ez lényegi kérdés. 
Fontos, hogy szeressék a városi életet, és dinamizálja 
őket ez az életforma.12 Miért olyan fontos ez?

Először is azért, mert akik a városban élnek és befo-
lyással bírnak a város életére, többségükben örömmel 
laknak ott. ha meghívjuk őket a gyülekezetünkbe, pil-
lanatok alatt érzékelik a mi negatív hozzáállásunkat, 
és ez akadályozza őket az evangéliumra való odafigye-
lésben. Másodszor, ha a gyülekezet elsősorban olyan 
emberekből áll, akik nem szeretik a városi életet, akkor 
nem is maradnak sokáig. A gyülekezetnek óriási teher 
lesz a tagok gyors cserélődése (nem mintha a cserélő-
dés és a gyors változás ne lenne amúgy is nagy gond a 
városban!).

Ahhoz, hogy az igehirdetés és a tanítás a város iránti 
pozitív hozzáállásra neveljen, szükséges rendszeresen 
elővenni a városi élettel kapcsolatos jellegzetes ellenve-
téseket, és megfelelni azokra. Ilyenek például az olyan 
vélemények, hogy a városban „nem egészséges” élni, 
vagy túl drága, illetve hogy a gyermekneveléshez nem 
alkalmas hely. Van még két további ellenvetés, amelyet 
igen gyakran hallani. Az egyiket általában így fogal-
mazzák meg: „a vidék romlatlan, a város züllött”. A 

annak „megváltóját” látni. Meg kellett tanulnunk alá-
zattal tanulni a városunktól, tisztelni azt és a benne 
élőket. Tudatosan arra kellett törekednünk, hogy a 
várossal való kapcsolatunkat kifejezetten kölcsönös-
nek tekintsük. Fel kellett ismernünk Isten általános 
kegyelmét a körülöttünk élők életében. rá kellett éb-
rednünk, hogy nekünk magunknak is legalább annyi-
ra szükségünk van rájuk ahhoz, hogy Istenről és az ő 
kegyelméről teljesebb képet kapjunk, mint nekik ránk.

Úgy vélem, a nyugati világban nagyon sok keresztény 
igyekszik távol tartani magát a nagyvárosoktól, mert 
azok tele vannak „másokkal”. A nagyvárosokban olya-
nok élnek, akik teljesen mások, mint mi, és ez sok hívőt 
zavar. Valahol a szívünk mélyén tisztában vagyunk azzal, 
hogy nem igazán szeretjük ezeket az embereket, és nem 
érezzük magunkat biztonságban közöttük. de vegyük 
észre, milyen könnyen elfelejtjük az evangéliumot! Az 
evangélium végső soron arról szól, hogy Isten eljött hoz-
zánk, és közöttünk lakott, hozzánk hasonlóvá lett, és éle-
tét is odaadta értünk szeretetből, noha őhozzá képest mi 
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„Teológiai szempontból egyáltalán nem 
helyes úgy gondolni a vidékre, mintha az 
természetszerűleg közelebb állna Istenhez.”

reszténységet elnyomja a kultúra, akkor nyílik először 
lehetőségük az evangélium meghallására, amikor a 
nagyvárosba érkeznek, ahol sokkal inkább a gondo-
latok „szabad választékát” találják. Sok millió ember, 
aki lényegében el van vágva az evangéliumi üzenettől, 
elérhetővé válik, ha nagyvárosba költözik. és megtör-
ténik az is, hogy névleges keresztények hite a városba 
költözéskor újféle kihívásokkal szembesül, ami azután 
egy eleven és stabil hitet eredményez. Több ezer példát 
láttam erre a redeemerben végzett szolgálatom során. 
A város tulajdonképpen a spiritualitás melegágya, ahol 
némelyek elveszítik, mások újszerű módon megtalál-
ják a hitüket úgy, ahogyan erre nem volna lehetőségük 
egy homogénebb, kevésbé pluralista környezetben. Ez 

– ismét – a városban rejlő feszültség része, amelyről a 
Biblia is beszél (lásd 11. fejezet).

A város és a vidék közötti kontrasztot időnként még 
durvábban is kiélezik. harvie Conntól, egy westmins-
teri kollégámtól hallottam valakiről, aki azt mondta: 

„Isten teremtette a vidéket, az ember építette a külváro-
sokat, de a várost maga a gonosz hozta létre.”

Az a teológia, amely ennek az állításnak a hátterében 
húzódik, legalábbis gyanús. Teológiai szempontból 
egyáltalán nem helyes úgy gondolni a vidékre, mint-
ha az természetszerűleg közelebb állna Istenhez. Bill 
Krispin, egy városban szolgáló misszionárius, kifejti, 
hogy miért. Bill egyszer azt mondta nekem: „A vidék 
az, ahol több a növény, mint az ember; a város az a 
hely, ahol több ember van, mint növény. és mivel Isten 
sokkal jobban szereti az embereket, mint a növényeket, 
ezért a várost jobban szereti, mint a vidéket.” Úgy vé-
lem, ez igen erőteljes teológiai gondolkodás. Végül is 
a teremtés csúcspontja a férfi és a nő teremtése – Isten 
képére és hasonlatosságára (1Móz 1,26–27). Így tehát a 
városok, ahol igen sok ember él, telis-tele vannak azzal, 
amiben Isten minden teremtett dolog közül leginkább 
gyönyörködik. Amint fentebb mondtuk, a városokban 
sokkal nagyobb az egységnyi területre jutó „istenké-
pek” száma, mint bárhol máshol. Ezért aztán semmi-
képp sem szabad a vidéket idealizálnunk, mintha az 
a városnál sokkal spirituálisabb hely volna. Még azok 
is, akik a vidéki élet erényeit méltatják (mint például 
Wendell Berry), olyan emberi közösséget vázolnak, 
amely a nagyvárosban éppen úgy megvalósítható, 
mint kisebb településeken.

ha nem egy nagyvárosi környéken élünk, akkor mi 
mint gyülekezet vagy egyes hívők hogyan válhatunk 

hívő keresztényeknek föl kell ismerniük a háttérben 
álló helytelen teológiát (és visszás történelmet). A 19. 
és a kora 20. századi liberális humanizmus az emberi 
természetet veleszületetten jónak és erényesnek tartot-
ta, ebből következően úgy vélte, hogy minden emberi 
probléma gyökere a hibás szocializációban rejlik. Más-
képp mondva, az erőszakosság és összeférhetetlenség 
a környezeti hatások eredménye. Azt tanították, hogy 
az emberi társadalom – különösen is a városi – tesz 
bennünket önzővé és agresszívvá. A Biblia azonban – 
ahogy láttuk – azt tanítja, hogy a város csupán olyan, 
mint egy nagyítólencse az emberi szívet illetően. Csak 
azt hozza elő, ami amúgy is ott van belül. Az előző fe-
jezetben megvizsgáltuk mind a városban rejlő kultúra-
teremtő erőt, mind a lelki veszélyeket. de nem szabad 
felednünk, hogy önmagában a város, mint olyan, nem 
tehető felelőssé mindazért a gonoszságért, amit az em-
ber bűne belevisz.

lássunk egy másik jellegzetes ellenvetést! „A vidék 
inspirál, a városban azonban meghal a hit.” Míg egy-
felől igaz, hogy a vidék tényleg jelenthet inspirációt, 
másfelől igencsak helytelen volna azt mondani, hogy 
a városi környezetben nehezebb rátalálni a hitre, és 
növekedni benne. Amint korábban megjegyeztük, 
sokaknak, akik olyan régiókból érkeznek, ahol a ke-

Szemtől szemben
A University of Michigan két kutatója azt a feladatot 
adta több hatfős csoportnak, hogy egy bizonyos já-
tékot – adott szabályok szerint – csapatként játssza-
nak. Majd némely csoportnak tízpercnyi időt adtak 
arra, hogy a játék megkezdése előtt szemtől szem-
ben egymással megbeszélhessék a stratégiát. Más 
csoportoknak harminc percet adtak, de csak digitális 
eszköz révén léphettek kapcsolatba egymással. Azok 
a csoportok, amelyek csak digitális csatornán kom-
munikálhattak a játék előtt, sokkal rosszabbul teljesí-
tettek a játék során. Ez és más kísérletek vezettek arra 
a felismerésre, hogy a „szemtől szemben, személye-
sen történő kapcsolat sokkal nagyobb bizalmat, 
előzékenységet és kooperációt eredményez, mint a 
kapcsolattartás bármilyen más formája”.11 Igazából 
a józan ész is azt mondatja velünk, hogy általában 
azoknak a szintjéhez igazodjunk, akik a közvetlen kö-
zelünkben vannak.
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„Nem elég, ha a keresztények egy olyan kultúrát alkotnak, amely 
pusztán „ellentéte” a város értékrendjének. A hitünk és életünk 
révén mozgósítható minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy 
áldozat árán is szolgáljuk az egész várost, főleg a szegényeket.”

nehezebb a gyakorlatban rámutatni arra, hogy a hívők 
milyen sokat költenek saját magukra. Ami lehetséges a 
külvárosokban és vidéken, az a nagyvárosban sokkal 
élesebben fókuszba kerül. A nagyváros képes aprólé-
kos részletességgel szemléltetni, milyen is az evangéli-
um gyümölcseként növekvő különleges közösségi élet.

3. A hívőknek olyan közösséggé kell válniuk, 
amely radikálisan elkötelezett az egész város jólé-
téért. Nem elég, ha a keresztények egy olyan kultúrát 
alkotnak, amely pusztán „ellentéte” a város értékrend-
jének. A hitünk és életünk révén mozgósítható minden 
erőnkkel azon kell lennünk, hogy áldozat árán is szol-
gáljuk az egész várost, főleg a szegényeket.

Különösen is fontos, hogy a keresztények ne olvad-
janak bele a „fogyasztói város” gondolkodásmódjába, 
amelyben a város nem más, mint egy játszótér felnőt-
teknek. A nagyvárosok a szórakozási lehetőségek és 
a figyelmet elterelő eszközök szédítő sokszínűségével 
vonzzák a fiatal felnőtteket. Ezzel a külvárosok és ki-
sebb települések nem tudnak versenyezni. Az egyéb 
tényezők – például a jövedelem, az iskolázottság, a 
családi állapot vagy az életkor – figyelembevételével 
is azt mondhatjuk, hogy a nagyvárosban lakók sok-
kal nagyobb eséllyel látogatnak múzeumokat, járnak 
moziba, vagy ugranak be egy vendéglátóhelyre, mint 
a városon kívül élők.17 Mindezek felett a városlakók 
kétségtelenül sokkal inkább hajlamosak a sznobizmus 
és trendiség gőgjébe esni, mint vidéki unokatestvéreik. 
Nem szabad, hogy a keresztényeket ilyen motivációk 
vezéreljék a városba (vagy tartsák ott). Való igaz, hogy 
a keresztények számára is lehetnek gazdagítók a városi 
élet sajátos örömei, de végső soron ők azért élnek a vá-
rosban, hogy szolgáljanak.

ennek részévé? Azt gondolom, a legjobb stratégia, ha 
a városi missziót beépítjük a világmissziós portfóli-
ónkba. Ez jelentheti azt, hogy egy-egy misszionári-
ust támogatunk, aki nagyvárosban szolgál. de még 
hatékonyabb lehet, ha nagy világvárosokban történő 
gyülekezetplántáló szolgálatokat támogatunk.16 Egy 
további ígéretes trend, hogy a metropoliszokon belül 
az egész várost átfogó partnerkapcsolatok alakulnak 
gyülekezetek és más szervezetek között abból a célból, 
hogy az evangélium hirdetését holisztikusan végezzék 
városszerte.

2. A hívőknek egy dinamikus ellenkultúrát kell al-
kotniuk ott, ahol élnek. Nem elég, ha a keresztények 
egyénileg élik meg a maguk keresztény hitét a nagyvá-
rosban. Egy sajátosan működő közösséggé kell válniuk. 
A Bibliában látjuk két város történetét: az egyik emberi 
város, amely az önző hatalom elvére épül (1Móz 11,1–4), 
míg „Istenünk város[a]... Szépen emelkedik... az egész 
föld öröme, a nagy király városa” (Zsolt 48,2–3). Más-
képp mondva, az Isten által vágyott városi társadalom 
szolgálaton, és nem önzésen alapul. Célja, hogy a kul-
turális gazdagságából fakadó örömöt az egész világra 
árassza szét. A keresztények arra kaptak meghívást, 
hogy alternatív várossá legyenek a földi városon belül; 
egy alternatív emberi kultúrává minden emberi kul-
túrán belül, demonstrálják, hogy a szexualitással, a 
pénzzel, a hatalommal hogyan lehet mások javára élni; 
bemutassák, hogy mind azok a népek és fajok, amelyek 
Krisztuson kívül képtelenek békében meglenni egy-
mással, hogyan békülnek meg őbenne; és megmutas-
sák, hogyan lehetséges művelni, kultúrát építeni a mű-
vészet, az oktatás, a kormányzás és az üzleti élet révén 
úgy, hogy az reménységre vezesse az embereket, nem 
pedig kétségbeesésbe vagy cinizmusba.

Felmerül a kérdés: lehetnének-e a keresztények ilyen 
alternatív társadalommá a külvárosi részeken is? ha-
tározottan igen! Ez a keresztény elhívás szerves része. 
de hadd ismételjük: a földi város fölnagyítja ennek az 
alternatív városnak és az általa végzett sajátos szol-
gálatnak a hatását. Az etnikai szempontból homogén 
helyeken sokkal nehezebb a gyakorlatban bemutatni, 
hogyan szünteti meg az evangélium ezeket a faji hatá-
rokat (lásd Ef 2,11–22). ha valahol csak kevés művész él, 
nagyon nehéz a gyakorlatban bemutatni az evangélium 
művészetre gyakorolt egyedülálló hatását. A gazdasági 
szempontból homogén helyeken, ahol fizikai közelség-
ben nem tapasztalható a szegénység problémája, sokkal 
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(1Móz 41,39–40), akkor Egyiptom gazdagodásán és ja-
ván munkálkodik, csakúgy, mint korábban a börtön-
ben vagy Potifár házában. és az, hogy ő a város jólétén 
fáradozik, megváltást jelent Isten népe számára is. Ez a 
történet különösen is megkapó, mert Isten azért helye-
zi Józsefet ebbe a pozícióba, hogy az egész várost meg-
mentse az éhínségtől, nem csupán Isten népét.

és végül, a keresztények nem pusztán saját klánjuk 
vagy köreik érdekeit nézik, visszaélve hatalmukkal és 
erejükkel, hanem a város minden lakójának javát akar-
ják (tekintet nélkül azok világnézetére). Míg a szekula-
rizmus sokszor önzéshez vezet, a hagyományos vallá-
sosság pedig klikkesedéshez, az evangélium lerombolja 
az emberi szív természetes önzését, és a hívőket olyan 
szolgálatra vezeti, amely az egész város javára van. ha 
a keresztények hatalomra és befolyásosságra töreksze-
nek, azzal félelmet és ellenséges érzületet váltanak ki. 
ha pedig a szeretetet gyakorolják és igyekeznek mások 
szolgálatára lenni, akkor a körülöttük élők megaján-
dékozzák őket bizalmukkal, és engedik, hogy hatásuk 
érvényesüljön közöttük.

A hívőknek törekedniük kell a város felé, de nem 
azért, mert az hasznos számukra a nagyobb gyüleke-
zetek létrehozásában, hanem azért, hogy a gyülekezet 
erőforrásaival a várost tegyék naggyá és virágzóvá. Ezt 
a gondolatot nevezzük „városnövekedési modellnek” 
szemben a „gyülekezetnövekedési modellel”. Ez a szol-
gálatvégzésnek az az alapállása, amely a „gyülekezet a 
központban” teológiai szemléletből fakad.

A várost szolgáló gyülekezet hét jellemzője
Sokkal könnyebb csupán beszélni arról, hogy ilyen 
alapállásból kell végeznünk a szolgálatunkat, mint ki-
mennünk a „terepre”. A feladat tehát az, hogy olyan 
gyülekezeteket és egyéb szolgálatokat alapítsunk, ame-
lyek hatékonyan képesek bekapcsolódni a nagyvárosi 
élet valóságába szerte a világon. Az Egyesült Államok 
missziói testületeiben meghatározó szereppel bíró 
evangéliumi protestánsok javarészt fehérek és nem 
urbánus hátterűek. Nemigen értik a városi élet mű-
ködését, és általában nem is lelkesednek érte. Amint 
korábban kifejtettem, a jelenleg általánosan használt 
missziói módszereket a nagyvárosokon kívüli terüle-
teken fejlesztették ki, azután egyszerűen importálták, 
vajmi keveset törődve azzal, hogy így szükségtelen 
falakat emelnek a városlakók és az evangélium közé. 
Ebből következően, ha egy lelkész a nagyvárosba érke-

A keresztényeknek fáradozniuk kell a város jólétén, 
biztonságán, az igazságosságon és a körülöttük élők 
boldogulásán azzal, hogy szavakkal és tettekkel egya-
ránt szeretik őket, függetlenül attól, hogy ők ugyanazt 
a hitet vallják-e. A Jeremiás 29,7-ben Isten arra hívja 
népét, hogy ne csak benne éljen a városban, de szeresse 
is azt, és fáradozzék annak shalomján, vagyis gazdasá-
gi, szociális és lelki jólétén. A keresztény hívők igazá-
ból Isten mennyei városának polgárai, de ezek a polgá-
rok ugyanakkor mindig a lehető legjobb polgárai saját 
földi városuknak is. Annak a nyomdokait követik, Aki 
az ellenségeiért áldozta az életét.

A keresztényeknek a városban a közjó érdekében 
ellenkultúrává kell válniuk. Ez azt jelenti, hogy egy-
szerre kell radikálisan különbözniük az őket körülvevő 
várostól, ugyanakkor radikálisan elkötelezettnek len-
niük a város javáért. Sajátosan keresztény meggyőző-
désük és identitásuk révén kell szolgálniuk a várost.

A hívőknek törekedniük kell  
a város felé, de nem azért, mert az hasznos 

számukra a nagyobb gyülekezetek 
létrehozásában, hanem azért, hogy a 

gyülekezet erőforrásaival  
a várost tegyék naggyá és virágzóvá.

Jól látható ez a kettősség, ha megvizsgáljuk, hogyan 
vélekedett a kora kereszténység az állampolgárságról. 
Pál fölhasználta a római állampolgárságából fakadó 
előnyeit tágabb missziói céljainak előmozdítására és 
védelmére (ApCsel 16,37–38; 22,25–29; vö. 21,39; 23,27). 
Azt írja az efezusiaknak, hogy az evangélium miatt 
„nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a 
szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apos-
tolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő 
maga Jézus Krisztus” (Ef 2,19–20, kiemelés tőlem).

A filippi gyülekezetnek pedig azt írja Pál, hogy „a mi 
polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó 
Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomo-
rúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlósá-
gára azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent” 
(Fil 3,20–21). Egyfelől igaz, hogy a római állampolgár-
ság előnyökkel járt és különleges társadalmi státuszt 
jelentett, de Pál világossá teszi, hogy a keresztények 
mindenekelőtt a menny polgárai.

József egy igen érdekes ószövetségi példája ennek a 
kettősségnek. Amikor az ország vezető emberévé lesz 
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„Saját kultúránk többnyire láthatatlan számunkra. 
Ezért néha felér egy megvilágosodással, ha valaki 
egy időre elhagyja megszokott emberi közösségét, 
és egy nagyon más kulturális közegben él.”

jól tolerálják az állandóság és a rend hiányát. Ösz-
szességében azt mondhatjuk, hogy ők többre tartják a 
pezsgést és a lehetőséget, mint a biztonságot és a kont-
rollálhatóságot. A belvárosi emberek a kommunikáció 
tartalmát és mikéntjét illetően szeretik a kifinomult-
ságot, ugyanakkor irtóznak mindattól, ami szerintük 
mesterkélt, giccses és túlpolírozott. 

Ahhoz, hogy ezt a kényes egyensúlyt meg tudjuk 
tartani, nem elég jó előadónak lenni. A keresztény ve-
zetőknek egészen az adott kultúra részeivé kell válniuk, 
olyannyira, hogy ösztönösen érezzék és értsék azt.

A belvárosi közegben különösen is nagy arányban 
élnek igen tájékozott, jó verbális készséggel rendelkező, 
kreatív és magabiztos emberek, akik nem veszik jó né-
ven az autoriter kinyilatkoztatásokat. Viszont kedvelik, 
ha egy előadás átgondolt, jól felépített, érvekkel meg-
felelően alátámasztott, és lehetőség van párbeszédre 
és visszajelzésre. ha a gyülekezet vezetői képtelenek 
ebben a városi kultúrában eligazodni, és inkább egy 

„missziói zárványt” hoznak létre a városon belül, akkor 
nagyon hamar azt fogják tapasztalni, hogy senkit nem 
tudnak elérni, hitre vezetni vagy egyáltalán bevonni a 
környékükön élő emberek közül.

2. Átlagon felüli érzékenység a kulturális különb-
ségekre. A városi szolgálatban hatékony vezetők na-
gyon pontosan tudják, hogy milyen különböző cso-
portok élnek a területükön. Minthogy a városokban 
nagy a népsűrűség és jellemző a sokszínűség, ezért 
kulturális szempontból nagyon összetettek. Ez nem 
csupán annyit jelent, hogy különböző fajok és társa-
dalmi-gazdasági osztályok szorosabb fizikai közelség-
ben élnek egymáshoz, mint máshol, hanem azt is, hogy 
egyes faktorok, például az etnikum, az életkor, a hiva-
tás és a vallás a szubkultúrák egész mátrixát hozzák 
létre. New york Cityben az idősebb (ötven év feletti) 
belvárosi művészek jelentősen különböznek a fiatalabb 
művészektől. Óriási és igen sokszínű zsidó közösség 
él itt. Nagy a kulturális különbség az afroamerikaiak, 
az afrikaiak és az afrokaribiak között, még akkor is, 
ha összességében egységet képeznek a fehér kultúrá-
val szemben. Egyes csoportok bizonyos csoportokkal 
gyakrabban kerülnek összeütközésbe, mint másokkal 
(például néhol a koreaiak és az afroamerikaiak). A me-
leg közösség is megosztott: vannak, akik szeretnének 
jobban beilleszkedni a fővonulatú kultúrába, mások 
nem. Az ázsiaiak magukat az „1.0, 1.5 vagy második ge-
nerációs” csoportba sorolják.

zik, általában igencsak nehezen boldogul a városi em-
berek evangélizálásával és megnyerésével. Ugyan ilyen 
nehéz azután a hitre jutott emberek tanítványozása és 
felkészítése arra, hogy egy pluralista, szekuláris és kul-
turálisan érzékeny környezetben megéljék a hitüket. 
Ahogyan szükséges, hogy a Bibliát lefordítsuk az olva-
sók nyelvére, az evangéliumot is szükséges oly módon 
megjeleníteni és kommunikálni, hogy az a városlakók 
számára érthetővé váljon.

Úgy látom, azoknak a gyülekezeteknek, amelyek 
nem idegenként élnek a városban, és tisztelettel szol-
gálják azt, általában hét jellemzőjük van:

1. tisztelet a városi emberek érzékenységei iránt
2. átlagon felüli érzékenység a kulturális különbsé-

gekre
3. elkötelezettség a környékük és az igazságosság 

iránt
4. a hit és a hivatás összehangolása
5. erőteljes hajlandóság a komplex evangelizációra
6. egyszerre vonzó és provokatív igehirdetés a váro-

si emberek számára
7. elkötelezettség a művészet és a kreativitás iránt.
Ezeket egyenként részletesebben kibontjuk az aláb-

biakban, vagy utalunk rájuk, ha részletezésükre a 
könyv későbbi fejezeteiben kerül sor.

1. Tisztelet a városi emberek érzékenységei iránt. 
Saját kultúránk többnyire láthatatlan számunkra. 
Ezért néha felér egy megvilágosodással, ha valaki egy 
időre elhagyja megszokott emberi közösségét, és egy 
nagyon más kulturális közegben él. Ez az élmény rá-
világít, hogy gondolkodásunk és viselkedésünk nem 
egyetemes alapokon áll, hanem egy adott kultúra gya-
korlatából fakad. gyakran könnyebb a nagyobb kul-
turális különbségeket észrevenni, mint az apróbbakat. 
Az országon (vagy akár csak régión) belül egy nagyobb 
városba költöző keresztények sokszor alábecsülik a 
köztük és a városban élők között feszülő apróbb kul-
turális különbségeket. Viselkedésük és beszédük nincs 
tekintettel a városban élők érzékenységeire, és ha erre 
valaki felhívja a figyelmüket, akkor úgy vélik, a kritika 
sznobizmusból fakad.

A legtöbb amerikai evangéliumi gyülekezet tágabb, 
közös kulturális közege a középosztály. Ebben a kör-
ben nagy becsben tartják a magánéletet, a biztonságot, 
a homogenitást, az érzelmességet, a teret, a rendet és 
a kontrollt. Ezzel szemben a város tele van ironikus, 
zizegő, a sokszínűséget kedvelő emberekkel, akik igen 
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„Egyetlen gyülekezet sem lehet mindenki 
számára egyformán megfelelő. Nincsen a 
szolgálatnak kultúrsemleges változata.”

tályuk gondolkodásában. Például az angolszász-ame-
rikaiak egyáltalán nem veszik észre magukon, hogy 
döntéseik meghozatalát, érzelmeik kifejezését, egy-egy 
konfliktus kezelését, időbeosztásuk tervezését vagy 
kommunikációjukat sajátosan „fehér módon” teszik. 
Úgy vélik, hogy mindenkinek hozzájuk hasonlóan 
kell cselekednie, mert ez az egyetlen helyes módja en-
nek az egész világon. Városi környezetben azonban az 
emberek nyitottabbá válnak arra, hogy észrevegyék a 
gondolkodásukban jelen levő holt tereket. hogy miért? 
Mert a különféle háttérből származó barátaik, szom-
szédaik és kollégáik kapcsán megismerik más, tőlük el-
térő embercsoportok ideáljait, félelmeit, szenvedélyeit 
és megoldási módjait. Személyesen tapasztalják, hogy 
az eltérő etnikai vagy akár csak hivatásbeli csoportba 
tartozó emberek mennyire mást értenek ugyan azon 
szavak és kifejezések alatt.

Egyetlen gyülekezet sem lehet mindenki számára 
egyformán megfelelő. Nincsen a szolgálatnak kultúr-
semleges változata. A városi gyülekezetnek is el kell 
döntenie, mely csoportok értékeit szeretné megjele-
níteni a gyakorlatában, s ebből következik, hogy más 
kulturális csoportok másképp fogják érteni és értékel-
ni mindazt, amit közöl. Amint kiválasztjuk az igehir-
detés nyelvét vagy a zenei stílust, az bizonyos emberek 
számára megkönnyíti a beilleszkedést, mások számára 
pedig megnehezíti.

Állandó kihívás a városi szolgálatot a lehető legszé-
lesebb kör számára vonzóvá és a különböző kultúrák 
számára befogadóvá tennünk. Ennek egyik eszköze, ha 
a nyilvánosság előtt megjelenő vezetőségben látható a 
faji sokszínűség. ha azt látjuk, hogy az „elöl álló” be-
szélő vagy a gyűlést vezető olyan, mint mi, akkor nehe-
zen megfogható módon, de mégis azt érezzük, hogy itt 
bennünket szívesen látnak. A másik eszköz, ha sokat 
és odafigyeléssel hallgatjuk gyülekezetünk azon tagja-
it, akik úgy érzik, a közösség szolgálatában elhanya-
golják őket. Végső soron meg kell barátkoznunk azzal, 
hogy a városi gyülekezeteket újra és újra az a kritika 
éri, hogy nincsenek tekintettel a faji érzékenységre. A 
nagyvárosi lelkészeknek együtt kell élniük azzal a tu-
dattal, hogy nem képesek elérni mindazokat, akiket el 
kellene érniük. Ugyanakkor önként és örömmel vál-
lalják a kihívást, hogy faji és kulturális szempontból 
sokszínű gyülekezetet építsenek. Az elkerülhetetlen 
kritikákat pedig egyszerűen elkönyvelik mint a városi 
szolgálattal természetszerűleg együtt járó terhelést.

Ahhoz, hogy szolgálatuk gyümölcsöző lehessen, a 
nagyvárosi hívőknek először is tisztában kell lenniük 
ezekkel a különbségekkel, és semmiképpen nem sza-
bad azokat jelentéktelennek tartaniuk. Azután fontos, 
hogy tisztelettel tekintve rájuk meg is értsék ezeket az 
embereket. Ennek meg kell jelennie a kommunikáci-
óban és a szolgálatban a szükségtelen bántások elke-
rülése végett. A városban szolgáló embereknek tulaj-
donképpen folyamatosan meglepetést kell okozniuk 
azáltal, hogy kitűnnek a más kultúrák kiváló ismere-
tével. Például jó, ha egy angolszász ember ilyen meg-
jegyzéseket is kap: „Nem hittem volna, hogy egy fehér 
ember egyáltalán tud erről!”

Akik kulturális értelemben homogén közegben ne-
velkedtek, és beköltöznek a nagyvárosba, rögtön szem-
besülnek azzal, hogy hozzáállásuk és szokásaik – ame-
lyekről azt gondolták, hogy egyetemes emberi dolgok 

– mennyire mélyen gyökereznek saját fajtájuk és osz-
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„A városban szolgálóknak meg kell tanulniuk 
feltérképezni környékük szociológiai rajzolatát, és át kell 
látniuk annak összetettségét. Szenvedélyes szeretettel 
kell egyre mélyebben megismerniük helyi közösségüket.”

klasszikussá vált The Death and Life of Great Ameri-
can Cities [Az amerikai nagyvárosok élete és halála] 
című könyvét. Jacobs gondolkodásában újszerű volt, 
hogy rámutatott az utcai élet jelentőségére a civil tár-
sadalom szempontjából. Megfigyelte, milyen alapvető 
jelentősége van a gazdasági életre, a biztonságra, az 
emberi kapcsolatok egészségére és az erős közösségi 
hálózat kialakulására nézve a gyalogosforgalomnak, 
az utcai életnek és annak, hogy egy adott városrészben 
vegyesen találunk lakó- és üzleti épületeket is (amely 
jelenségre a kertvárosban lakó, városba ingázók és – 
akkoriban – igen sok várostervező is negatívan tekin-
tett). Jacobs a 20. század közepén az egyik legnagyobb 
ellenzője volt a nagyléptékű városépítési projekteknek, 
amelyek során végül egész városrészeket és az általa 
népszerűsített utcai életet teljesen lerombolták.

A következőket írja:
A városrészeket önmagukat kormányozó szervezeti 

egységekként nézve egyértelműen úgy látom, hogy csak 
háromféle környéknek van értelme: (1) a város mint 
egész; (2) az utcai környék; és (3) a nagy, csaknem vá-
rosnyi méretű kerület (amely a nagyvárosok esetében 
leg alább százezres lakosú).

E szomszédságok mindegyikének egymástól eltérő 
funkciója van, de a három bonyolult összefüggésrend-
szerben egészíti ki egymást.19

Jacobs kifejti, miért mondható, hogy ez a három 
egy-egy szomszédság, és hogy mi módon szükséges 
az itt lakók személyes részvétele ahhoz, hogy a város 
egészségesen működjön. Más szavakkal arról van szó, 
hogy ismernünk kell a szomszédainkat (az utcai szom-
szédságot), és valamelyest ismernünk kell lakóhelyünk 
tágabb környékét is (a kerületünket). de ez még önma-
gában nem elegendő. A „körzetpolitika” – amely a sa-
ját szomszédság érdekeit ellentétben látja a város más 
részeinek érdekével – egészségtelen és romboló. Tehát 
nagyon fontos, hogy a hívők és a keresztény szolgálat-
tevők megtalálják a módját annak, hogyan lehetnének 
az egész város számára felebaráttá és szomszéddá, nem 
csak a közvetlen környezetük számára. ha nem tartjuk 
szem előtt az egész nagyváros érdekeit, annak az lesz 
a következménye, hogy nem törődünk a város legsze-
gényebb lakóival. legalább ugyanilyen fontos, hogy a 
másik oldalon ne csak a nagyváros felé forduljunk a 
szolgálatunkkal, hanem tekintetbe vegyük szűkebb 
szomszédságunkat is. ha ez nem történik meg, a gyü-
lekezet ingázók csoportjává válik, amely képtelen arra, 

3. Elkötelezettség a környékük és az igazságosság 
iránt. A városi környezet mérhetetlenül összetett. Még 
a felkapottabb környékek is, ahol sok értelmiségi él, 
lehetnek „polarizáltak”. Vagyis lehet, hogy a tehetős, 
drága házakban lakó, gyermekeiket magániskolákba 
járató és különféle társadalmi szervezetekhez, klubok-
hoz tartozó emberek mellett megtaláljuk az „árnyék-
szomszédságot”, amelyet szegénységben élő, rossz hírű 
iskolákba járó és önkormányzati lakásokban tengődő 
emberek alkotnak.

A városban szolgálóknak meg kell tanulniuk feltér-
képezni környékük szociológiai rajzolatát, és át kell lát-
niuk annak összetettségét. Szenvedélyes szeretettel kell 
egyre mélyebben megismerniük helyi közösségüket. 
(A városi etnográfia, a városi demográfia és a város-
tervezés tudománya terén szerzett alapos képzés sokat 
segíthet a mai világban a gyülekezet laikus vezetőinek 
és munkatársainak.) de az igazán hűséges gyülekeze-
tek nem pusztán abból a célból tanulmányozzák a kör-
nyéküket, hogy jobban be tudjanak célozni különféle 
csoportokat, noha az evangéliumi misszió valóban az 
egyik cél. hanem azért is, hogy alkalmasabb eszközök-
ké váljanak környékük jólétének a munkálásában, hogy 
az biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ez az egyik mód-
ja annak, hogy a Jeremiás 29 szellemében a város jólétén 
fáradozzunk.

A városi gyülekezetek arra készítik fel tagjaikat, 
hogy  ne csupán fogyasztók legyenek  az adott 

városban, hanem felebarátok.

A városi gyülekezetek arra készítik föl tagjaikat, 
hogy ne csupán fogyasztók legyenek az adott városban, 
hanem felebarátok. Amint láttuk, a városok vonzere-
je a fiatal értelmiségiek felé részben abban rejlik, hogy 
amolyan „vidámpark” gyanánt ezer és ezer szórakozá-
si, illetve kulturális lehetőséget kínálnak. Ezért aztán 
számos újonnan betelepülő a városban csak azt a he-
lyet látja, amely azért van, hogy ő jól érezhesse magát, 
karriert építhessen, barátokra találjon, akik majd a jö-
vőben hasznára lehetnek. Úgy tervezik, hogy pár évig 
maradnak, aztán el fognak költözni. Másképp mondva, 
egyszerűen csak használják a várost, nem pedig szom-
szédként és felebarátként élnek benne (abban az érte-
lemben, ahogyan Jézus ezt a kifejezést magyarázza az 
irgalmas samáriai példázatában a lukács 10,25–37-ben).

A 20. század közepén Jane Jacobs megírta azóta 
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hogy megszólítsa a közvetlen környezetében élőket.
Fontos tehát, hogy a városi gyülekezetet a tágabb 

közösségben úgy ismerjék, amely elkötelezetten fá-
radozik a közvetlen és távolabbi szomszédság javáért. 
Minden szervezetnek és lakónak ilyen holisztikus el-
kötelezettséggel kell működnie ahhoz, hogy a várost 
élhetővé tegye. Azt a gyülekezetet, amely nem így vég-
zi a szolgálatát, a város nyilvánossága a klikkesedés 
címkéjével bélyegzi meg (joggal).

4. A hit és a hivatás összehangolása. A hagyomá-
nyos evangéliumi gyülekezetek hajlamosak egyoldalú-
an hangsúlyozni a személyes kegyességet, és nemigen 
segítik a hívőket abban, hogyan éljék meg és alkalmaz-
zák keresztény hitüket a gyakorlatban a művészet, az 
üzleti és tudományos élet, valamint a politika világá-
ban.

Wendell Berry és a  
„vidékies gondolkodás”
Sokan emlegetik Wendell Berry esszéírót mint aki 
a modern mezőgazdászok vezér egyénisége, s lát-
szólag erőteljesen érvel a falusi élet mellett a városi 
ellenében. Berry valóban méltatja a tanyasi és falusi 
életet, mégis azt mondja, hogy a „vidékies gondolko-
dás” lényege, hogy a legfőbb értéket annak tulajdo-
nítja, ami helyi:

A vidékies gondolkodás... helyi gondolkodás. 
Egészen személyesen kell ismerni minden helyi nö-
vényt és állatot, a helyi földeket; tudni kell, hogy ott 
helyben mi történhet és mi nem, mik a lehetőségek 
és a veszélyek. Mindenestől a sajátos helyi történe-
tektől függ és azokhoz ragaszkodik.13 

Azzal folytatja, hogy a vidékies gondolkodás (1) a 
munkát nem az alapján értékeli, hogy mennyi pénzt 
hoz, hanem hogy mennyiben járul hozzá az ember 
életéhez; (2) az olyan munkát értékeli, amely konk-
rét, tartós és hasznos dolgokat hoz létre; (3) sajátja 
az alázatosság, nem törekszik növekedésre és gaz-
dagságra; és (4) elkötelezett egy adott hely mellett 
egy egész életen át, és munkáját, pihenését, csalá-
di életét egyazon helyen éli meg, egy mély, hosszú 
távú, helyi, személyes kapcsolatrendszerben. Berry 
ezzel szembeállítja az „iparosodott gondolkodást”, 
amelyet önteltség jellemez, és amely nem képes 
elfogadni és tisztelni a természetet és a korlátokat. 
Ezért válik kapzsivá és mindent kizsigerelővé.

Ez azt jelenti – szerintem –, hogy egy „vidékies” 
gondolkodású ember nagyon is jól megtalálja a he-
lyét a városban. Érdemes Berry gondolatait egybe-
vetni Jane Jacobs korszakalkotó művével (The Death 
and Life of the Great American Cities) [Az amerikai 
nagyvárosok élete és halála]. Jacobs – Berryhez ha-
sonlóan – elkötelezett híve volt a szomszédságnak, 
– vagyis annak a helyi közösségi egységnek, amely-
ben a környéken élők személyesen ismerik egymást, 
rendszeres kapcsolatban állnak egymással, és amely-
ben az emberek a saját érdekeiket a környékbelieké-
hez igazítják.

Jacobs ezt úgy mondja, hogy „rajta tartani sze-
münket az utcán”. Vagyis – mint mondja – azok, akik 
sajátjukénak érzik a közvetlen környezetüket, sokkal 

elkötelezettebbek a közjó iránt, és odafigyelnek arra, 
mi történik a környékükön, illetve közbe is lépnek, ha 
ez szükséges. Mind a városi szomszédság, mind a ki-
sebb települések jellemzője a vegyes funkciójú kör-
nyezet, amelyben lakóhelyek, üzletek, egyéb szol-
gáltatások, iskolák és minden más gyalog elérhető 
távolságban megtalálható, és ez emberibb léptékű 
helyi ökonómiai egységet eredményez.

Jacobs könyvében kritikusan szól az 1960-as 
években végbement „külvárosiasodás” jelenségé-
ről, amelynek során a várostervezők lerombolták a 
helyi szomszédságokat, és helyette óriási homogén, 
egyfunkciójú területeket alakítottak ki a kiskereske-
dések, az üzleti irodák és lakások számára. A mai új 
urbanizmus ismét előnyben részesíti azokat a kislép-
tékű, gyalog bejárható, vegyes funkciójú elrendezé-
seket, amelyekről Jacobs ír. Mark Mitchell politikael-
méleti tudós írja az alábbi érdekes gondolatokat:

Az egészséges közösségek – végső soron – akkor 
jönnek létre, ha az egyes emberek elkötelezettek a 
környékük és a körülöttük élő emberek mellett. Ez 
azt jelenti, hogy hosszabb távon is hajlandóak fára-
dozni azon, hogy a helyet otthonossá tegyék, vala-
mint felvállalják a kötelezettségeket, és élvezik az 
áldásokat, amelyek velejárói annak, hogy valaki egy 
helyi közösség tagja. Ezek a jó dolgok nem kizárólag 
a vidéki környezetre jellemzők. Megvalósulhatnak és 
meg is valósulnak kis- és nagyvárosi helyzetben is.15
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„Fontos tehát, hogy a városi gyülekezetet 
a tágabb közösségben úgy ismerjék, amely 
elkötelezetten fáradozik a közvetlen 
és távolabbi szomszédság javáért.”

nem létezett a „gyülekezetváltogatók vevőköre”. A vá-
rosok újjáéledésének idején, az utóbbi tizenöt évben 
azonban megváltozott a helyzet. A városok elkezdtek 
vonzó célpontokká válni, ahová fiatal felnőttek érkez-
tek az ország minden részéről. A redeemer Presbiteri-
an Church példáján keresztül könnyen megérthetjük 
ezt a jelenséget.

A redeemert az 1980-as évek végén, a városok ha-
nyatlási korszakának lecsengésekor indítottuk Man-
hattanben. A bűnözés meglehetősen nagymértékű volt, 
a város lakossága folyamatosan csökkent. Nem volt jel-
lemző, hogy keresztények New york Citybe költözze-
nek az ország más részeiből. A redeemer életének első 
éveiben erőteljes és vonzó evangélizációs tevékenysége 
révén növekedett. A fiatal közösséget áthatotta egyfajta 
evangéliumi öntudat, így az első öt év során sok száz 
korábban nem hívő és gyülekezethez nem tartozó em-
ber jutott hitre.

Az 1990-es évek közepére azonban megindult a vá-
rosok újjáéledése, és azt tapasztaltuk, hogy egyre több 
keresztény hátterű fiatal felnőtt költözött a nagyvá-
rosokba. Az évtized végére fölismertük és éltünk is a 
lehetőséggel, hogy a gyülekezet jelentősen növekedhet 
azáltal, hogy ezeket az embereket megszólítjuk és se-
gítjük abban, hogy keresztény hitüket megéljék a város 
szolgálatában. Ez persze helyes és fontos, de leplezni 
tudja az evangelizáció hiányát is. Az evangelizáció nél-
küli gyülekezetnövekedés pedig végső soron nem szol-
gálja a város megszólítását. Fölismerve ezt a veszélyt 
gyülekezetünk újra elkötelezte magát az evangelizáció 
tüzének fellobbantására.

A nagyvárosi gyülekezetnek nemcsak elkötelezett-
nek kell lennie az evangelizáció mellett, de a városban 
annak komplexitását is föl kell vállalnia. Nincs „min-
denkire egyformán jó” módszer vagy üzenet, amely 
minden városlakó felé egyaránt alkalmazható. Például 
lehetetlen, hogy egy londoni keresztény lelkész ponto-
san ugyanúgy hirdesse az evangéliumot egy skót ateistá-
nak, mint egy pakisztáni muszlimnak – noha könnyen 
lehet, hogy mindketten a lelkész közvetlen szomszéd-
jában laknak. A nagyvárosi evangelizáció alapfeltétele 
annak alapos feltérképezése, hogy melyek a jelen lévő 
különböző kultúrák fő reménységei, félelmei, nézetei és 
a kereszténységgel szembeni ellenvetései. Ehhez egy sor 
kreatív megoldásra és eszközre van szükség, és persze 
nagy bátorságra.

6. Egyszerre vonzó és provokatív igehirdetés a vá-

Sok gyülekezet nem tudja, hogyan tanítványozza 
tagjait anélkül, hogy a rengeteg gyülekezeti progra-
mon való részvétellel ne vonódjanak ki teljesen a hét-
köznapi hivatásukból. Másképp fogalmazva, a keresz-
tény tanítványságot úgy értelmezik, hogy az javarészt 
esti és hétvégi tevékenységekből áll.

A városban több hivatás is van, amely rengeteg időt 
és energiát igényel – mint például a divat és a média, 
a művészet és technológia, az üzleti és gazdasági élet 
vagy a politika és közigazgatás. Ezek jellemzően nem 
heti negyvenórás munkaidőt jelentenek. Az ember 
egész életét és minden gondolatát uralják, így a váro-
si keresztények nap mint nap szembesülnek etikai és 
teológiai kérdésekkel a munkahelyükön. éppen ezért 
szükséges, hogy a városi gyülekezetek az igehirdetés 
és más szolgálataik révén segítsenek tagjaiknak a saját 
hivatásukon belüli kapcsolatrendszerek építésében és a 
munkájuk kapcsán fölmerülő teológiai, etikai és gya-
korlati kérdések végiggondolásában.

A személyes munkával kapcsolatos kérdéseken túl a 
hívőknek tágabb szemléletre is szükségük van ahhoz, 
hogy lássák, hogyan kapcsolódik össze a keresztény hit 
a kultúrával, és hogyan lehet hatással rá. Amint ko-
rábban kifejtettük, a nagyvárosok kultúraformáló in-
kubátorok, ezért az itt élő keresztényeknek különösen 
is szükségük van vezetésre abban, hogy hitük hogyan 
jelenhet meg a nyilvános térben. Erről bővebben az 5. 
(„részvétel a kultúrában”) és a 7. („Integratív szolgá-
lat”) részben szóltunk.

5. Erőteljes hajlandóság a komplex evangelizáci-
óra. Kétféle gyülekezet képes evangelizáció nélkül is 
a növekedésre. Az egyik az etnikai alapon szervezett, 
amely bevándorlókból áll. Persze végezhetnek evan-
gelizációt, mégis gyarapodhatnak megtérők nélkül is, 
mivel az új bevándorlók mindig igyekeznek kapcsola-
tot keresni a városban élő saját nemzetiségükkel. Az 
etnikai alapon szervezett gyülekezetek ezért az azo-
nos nemzetiséghez és szubkultúrához tartozó embe-
rek kötetlen „kultúrközpontjává” válnak. Növekednek 
azáltal, hogy új bevándorlók csatlakoznak hozzájuk. A 
másik csoportba azok a gyülekezetek tartoznak, ame-
lyek a nyugati világ nagyvárosaiban egy-egy bizonyos 

– evangéliumi keresztényekből álló – „bevándorlószub-
kultúra” igényeinek felelnek meg az igehirdetés, a ze-
nei stílus, a gyermekprogramok és más tevékenységek 
tekintetében. Korábban az Egyesült Államokban – a 
déli és közép-nyugati államokon kívül – egyszerűen 
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„Nincs »mindenkire egyformán jó« 
módszer vagy üzenet, amely minden 
városlakó felé egyaránt alkalmazható.”

Mutassuk be, miért igaz, hogy csak akkor élhetünk 
úgy, ahogyan kell, ha hiszünk Krisztus megváltó mű-
vében, és megfelelően alkalmazzuk is az életünkre. Így 
a nem hívők minden héten hallják az evangéliumot, de 
közben a hívőket érintő kérdések is előkerülnek, és vá-
laszt kapnak rájuk.

Másodszor, legyünk tekintettel a hallgatóság alapál-
lására. Például ne feltételezzük, hogy minden jelenlévő 
számára tekintély a Biblia. ha mondjuk egy állítást a 
Biblia alapján fogalmazunk meg, akkor fontos rámu-
tatni, hogy más – általuk elfogadott – tekintély (példá-
ul az empirikus tudomány) is egyetért a Bibliával azon 
a ponton. használjuk föl az ilyen eseteket arra, hogy a 
Biblia iránti bizalom erősödjön. Fogalmazhatunk pél-
dául így: „láthatjuk, hogy a Biblia már évszázadokkal 
ezelőtt ezt és ezt írta, amit a mai tudomány is igazol.” 
Ez meggyőzi a hallgatókat az adott állítás igazáról, így 
aztán léphetünk is tovább. Az igehirdetés végén termé-
szetesen Isten igéjére hivatkozunk, de az igehirdetés 
első szakaszaiban nyerjük meg a nem hívőket azzal, 
hogy a Biblia megbízhatóságával kapcsolatos kételye-
ikre tisztelettel tekintünk.

harmadszor, helyezzünk el az igehirdetésben „apo-
logetikus fülszövegeket”. Törekedjünk arra, hogy az 
igehirdetés – mondjuk – három vázlatpontjából az 
egyiket kifejezetten a nem hívők kételyeire és kérdé-
seire szánjuk. Tartsuk mindig szem előtt a keresztény 
hittel szembeni tíz legáltalánosabb ellenvetést! Az ese-
tek többségében a textus valami módon érinti ezeket.  
A kereszténységgel kapcsolatos jellegzetes kételyeket 
mindig tisztelettel kezeljük! Júdás apostol emlékeztet 
bennünket arra, hogy „könyörüljetek azokon, akik ké-
telkednek” (Júd 22). Soha ne keltsük azt a benyomást, 
hogy „minden értelmes ember egyetért velünk”. Ne 
féljünk ilyeneket mondani: „Tudom, hogy ez a keresz-
tény tanítás esetleg igen megdöbbentőnek tűnik, de 
gondoljuk csak végig, hogy...”

Negyedszer, szólítsunk meg különféle csoportokat 
célzottan, így jelezve, hogy tudjuk, hogy jelen vannak. 
Mintegy párbeszédet folytatva velük, például: „ha el-
kötelezett Krisztus-hívő vagy, akkor talán most ezt 
és ezt gondolod – de az ige válaszol erre a félelemre.” 
Vagy: „ha nem hiszel vagy nem vagy biztos benne, mi-
ben is hiszel, akkor bizonyára azt gondolod most, hogy 
ez az állítás igen szűk látókörű – ám a textus éppen 
erről szól.”

Ötödször, ügyeljünk a stílusra. A New york Cityben 

rosi emberek számára. Talán a legnagyobb kihívást az 
jelenti a városi környezetben szolgáló igehirdetőknek, 
hogy a hallgatóság soraiban sok szekularizált és nem 
hívő ember ül. Természetesen egy városi gyülekezet is 
lehet belterjes, de a városi élet dinamikája inkább ve-
zet „lelki értelemben vegyes” gyülekezeti alkalmakhoz, 
amelyen nem hívők is részt vesznek. A városközpon-
tokban lakók között több az egyedülálló, és nagyobb a 
valószínűsége, hogy egy egyedülálló keresztény elhív-
ja egyedülálló nem hívő barátját a gyülekezetbe, mint 
hogy egy keresztény család hívjon el egy nem keresz-
tény családot. Az egyedül élők autonóm döntéseket 
hoznak (anélkül, hogy másokkal előzetesen egyeztet-
niük kellene), jellemzően több időt töltenek az ottho-
nukon kívül, és nyitottabbak új élményekre. Továbbá 
a városok nem „autós kultúrák”, hanem gyalogosak, 
így egyáltalán nem szokatlan jelenség, hogy valaki az 
utcán sétálva csak úgy kíváncsiságból bemegy a temp-
lomba. Végül, a városokba azért érkeznek az emberek, 
hogy „megcsinálják a szerencséjüket”. odaköltözve 
többnyire kiszakadnak a tágabb család köréből, és ha-
talmas nyomás alá kerülnek. Ennek következtében a 
városi emberek sokszor lelki kereső üzemmódban van-
nak, és vágynak az emberi kapcsolatokra, a valahová 
tartozás érzésére.

A nagyvárosi igehirdető előtt az a feladat áll, hogy 
úgy hirdesse az igét, hogy az egyszerre legyen építő a 
hívők számára, ugyanakkor megszólítsa és evangeli-
zálja a nem hívőket is. Erről – az evangelizáló isten-
tiszteletről – bővebben a 23. fejezetben írunk. de itt 
nézzünk néhány alapelvet!

Először is, az igehirdetés erkölcsi útmutatásait egye-
dül Krisztusra és az ő művére alapozzuk (lásd az „Az 
ébresztő igehirdetés” című szakaszt a 6. fejezetben!). 
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„Törekedjünk arra, hogy az igehirdetés 
– mondjuk – három vázlatpontjából 
az egyiket kifejezetten a nem hívők 
kételyeire és kérdéseire szánjuk.”

szi mércével kell dolgozniuk. 
ha lejjebb szállítjuk a mércét, úgy az átlagos vá-

roslakó számára – akit mindenhol magas színvonalú 
művészet vesz körül, még az utcán is, ahol tehetséges 
művészek alkotnak, énekelnek – a gyülekezetünk kul-
turálisan idegennek fog tűnni.

Jézus kegyelemből elveszítette a régi várost, 
hogy mi az eljövendő város polgárai lehessünk, 

és sóvá és világossággá tett bennünket a 
jelenvaló városban.

Másodszor, a városi gyülekezeteknek nem sza-
bad csupán úgy tekinteniük a művészekre, mint akik 
adottságai jól használhatók. Úgy kell fogadniuk őket, 
mint társakat az istendicsőítésben és az ige hallgatá-
sában. Azt kell éreztetniük velük, hogy nem csupán 
a tevékenységük, hanem a puszta jelenlétük miatt 
is értékesek. Ennek sokféle módja van. Az egyik, ha 
megfelelően érzékenyek vagyunk a saját régiónk vagy 
városunk művészettörténetére (például Nash ville egy 
zenészközpont; New Englandben és a Közép-Nyuga-
ton sok írót találunk; Új-Mexikó a képzőművészetek 
egyik fellegvára). Szánjunk időt arra, hogy meghall-
gassuk a gyülekezetünkbe járó művészeket és zenésze-
ket, hogy jobban értsük a helyi művészközösséget és 
alkotómunkájuk folyamatait. Amennyire csak lehet, 
igyekezzünk a helyi művészekkel együtt dolgozni, ne 
pedig nagy távolságokra utazzunk egy-egy koncertre 
vagy kiállításra, hogy valamelyik kedvenc művészünk 
munkáját megtekintsük. ha pedig élünk a művészek 
tehetségével, akkor fogadjuk el a tanácsukat a zene és a 
művészet alkalmazását illetően, és ne csak utasításokat 
adjunk számukra.

Isten a saját céljaira adta nekünk a várost, és noha 
a bűn ezt eltorzította, mégis fontos, hogy az evangéli-
um erejét felhasználva gyógyítsuk a megtört városo-
kat. Jézus maga is a nagyvárosba ment, és „a [város]
kapun kívül szenvedett” (Zsid 13,12), amely az elha-
gyatottság egyik bibliai metaforája. Jézus kegyelem-
ből elveszítette a régi várost, hogy mi az eljövendő 
város polgárai lehessünk (Zsid 11,10; 12,22), és sóvá és 
világossággá tett bennünket a jelenvaló városban (Mt 
5,13–16).

Ezért tehát Isten egész népét arra biztatjuk, hogy is-
merje föl és fogadja szeretettel a városok stratégiai fon-
tosságú intenzitását – és engedjen annak a sürgető hívás-

élő szekuláris fiatalok rögtön megérzik a mesterkélt-
ség leghalványabb jeleit is. Minden, ami túlpolírozott, 
túlkontrollált vagy gépies, azt az érzést kelti bennük, 
hogy manipulálják őket. ha az igehirdető a nemek te-
kintetében noninkluzív nyelvezetet használ (az angol 
nyelv megkülönbözteti a nemeket – a ford.), cinikus 
megjegyzéseket tesz más vallásokra, a stílusa, hang-
hordozása erőltetett vagy hiteltelen, vagy ha bennfen-
tes, kánaáni nyelven beszél, azonnal kikapcsolnak. és 
különösen is megviseli őket, ha a lelkész kiabál. Az az 
igehirdetési stílus, amely az ország más vidékein szen-
vedélyesnek hat, a város bizonyos szubkultúráiban ve-
szélyes kirohanásnak tűnik.

hatodszor, mutassuk meg, hogy otthonosan moz-
gunk azokban a könyvekben, magazinokban, blo-
gokban, filmekben és színdarabokban, amelyeket a 
hallgatóságunk ismer, és osztozunk a mindennapos 
élményeikben. Utaljunk ezekre és értelmezzük mindet 
a Szentírás fényében. Persze fontos, hogy a vélemé-
nyek teljes spektrumát megismerjük olvasmányaink 
és élményeink során. Az az igazán városi hozzáállás, 
ha ismerjük, tiszteljük és alaposan fel is dolgozzuk az 
emberi vélemények széles körét. A New yorkban töltött 
első éveim során a következő folyóiratok rendszeres ol-
vasója voltam: The New Yorker (kifinomultan szekulá-
ris), The Atlantic (eklektikus), The Nation (az idősebb 
korosztálynak szánt, szekuláris baloldali), The We-
ekly Standard (konzervatív, ugyanakkor tudományos 
igényű), Utne Reader (New Age-vonulatú alternatív), 
Wired (szilícium-völgyi libertáriánus), First Things 
(konzervatív katolikus). olvasás közben elképzelem, 
milyen lenne a szerzővel dialógust folytatni a keresz-
ténységről. A különféle folyóiratok olvasása közben 
szinte minden alkalommal nyertem valamilyen ötletet 
az igehirdetéseimhez.

7. Elkötelezettség a művészet és a kreativitás iránt. 
A népszámlálási adatok szerint az Egyesült Államok-
ban 1970 és 1990 között a magukat „művészként” defi-
niáló emberek száma 737 ezerről 1,7 millióra, több mint 
kétszeresére nőtt. 1990 óta a művészek száma további 
16 százalékkal, csaknem kétmillióra nőtt. A hivatásos 
művészek messze nagyobb arányban élnek nagyvá-
rosokban, ezért a városban sokkal többre értékelik a 
művészetet, mint nem városi környezetben, ahol jel-
lemzően kevés figyelmet kapnak. A nagyvárosi gyüle-
kezeteknek tisztában kell lenniük ezzel. Először is, az 
istentiszteletük és más szolgálataik során magas művé-
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„Isten a saját céljaira adta nekünk a várost, és 
noha a bűn ezt eltorzította, mégis fontos, 
hogy az evangélium erejét felhasználva 
gyógyítsuk a megtört városokat.”

gyakorlat oldaláról nézve, ha a keresztények sze-
retnének gyümölcsöző szolgálatot végezni a vá-
rosban, akkor legalábbis pozitív szemlélettel kell 
tekinteniük a városi életben rejlő erősségekre, elő-
nyökre, amelyeket a könyvnek ebben a részében 
bemutattunk.

13. Wendell Berry: Citizenship Papers (Berkeley, Ca-
lif.: Counterpoint, 2004), 116. old.

14. Jane Jacobs: The death and life of great American 
Cities (New york: Vintage, 1961). (Magyarul meg-
jelent egy rövid tanulmányként: Jane Jacobs: „Az 
amerikai nagyvárosok élete és halála” in Városz-
szociológia [Budapest: Közgazd. és Jogi K., 1973], 
368–389. old.)

15. Mark T. Mitchell: „Wendell Berry and the New 
Urbanism: Agrarian remedies, Urban Pros-
pects”, Front Porch republic (2011. március 
20.), www.frontporchrepublic.com/2011/03/wen 
dell-berrys-new-urbanism-agrarian-remedies-ur-
ban-prospects/ (letöltés: 2018. július 12.).

16. Kitárulkozás: a világvárosokban végzett gyüleke-
zetplántálás az egyik legfőbb szívügyem. Ez áll a 
gyülekezetünkhöz kötődő világmissziós iroda, a 
redeemer City to City fókuszában (lásd www.re-
deemercitytocity.com).

17. glaeser: The Triumph of the City, 126. old. lásd 
még 259. old., ahol glaeser alapos kritika alá veszi 
richard Floria azon nézetét, mely szerint a váro-
sok felvirágzásához arra van szükség, hogy vonzó-
vá váljanak a trendi fiatalok, a művészek, az avant-
gárd és mindenféle alternatív életstílust kedvelők 
számára. glaeser ezzel szemben úgy véli, a nagy-
városoknak sokkal inkább az „alapvető közösségi 
szolgáltatásokra” kell koncentrálniuk, nevezetesen 
a közbiztonságra, a jó iskolákra stb.

18. lásd Edmund Clowney: The Church (downers 
grove, Ill.: InterVarsity, 1995).

19. Jacobs: The death and life of great American Ci-
ties, 117. old.

nak, hogy a városban és a városért éljen a világ minden 
táján. A városvízió fölismeri Istennek a teremtésben a 
város számára adott küldetését, és arra hívja Isten népét, 
hogy legyen Isten városa az emberi városban.
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